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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

	Постановление № 116 от	 1	 април	
2021	г.	за	изменение	на	Списъка	на	дър
жавите	с	пазарен	риск	по	чл.	5,	ал.	1	
от	Закона	за	експортното	застрахо
ване,	 приет	 с	 Постановление	 №	124	
на	Министерския	съвет	от	2007	г.	 3

	Постановление № 117 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител
ни	 разходи/трансфери	 от	 резерва	 по	
чл.	1,	 ал.	2,	 раздел	 ІІ,	т.	5.1	 от	 Зако
на	за	държавния	бюджет	на	Републи
ка	България	за	2021	г.	за	непредвидени		
и/или	неотложни	разходи	за	предотвра
тяване,	овладяване	и	преодоляване	на
последиците	от	бедствия	 3

	Постановление № 118 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 Тарифа	 за	
таксите,	които	се	събират	по	Закона
за	туризма	 4

	Постановление № 119 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер
ството	на	 образованието	и	 науката
за	2021	г.	 7

	Постановление № 120 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител
ни	 трансфери	 по	 бюджетите	 на	 об
щините	 за	 2021	г.	 за	финансиране	на	
обхванатите	в	задължителното	пред
училищно	образование	деца,	навършили
4годишна	възраст	 7

	Постановление № 121 от	 1	 април	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	за	2021	г.	по	бюджета	на	Дър
жавен	фонд	„Земеделие“	за	финансира
не	на	разходи	за	данък	върху	добавена
та	стойност	на	общини	по	одобрени	
за	подпомагане	проекти	по	Програма
та	за	развитие	на	селските	райони	за
периода	2014	–	2020	г.	 9

	Постановление № 122 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 одобряване	 допълнителни	
разходи	 по	 бюджета	 на	 Министер
ството	на	 образованието	и	 науката
за	2021	г.	 9

	Постановление № 123 от	 1	 април	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	 по	 бюджета	 на	 Министерс
твото	на	външните	работи	за	2021	г.	 10

	Постановление № 124 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	условията,	правилата	и	
реда	за	регулиране	и	регистриране	на	
цените	 на	 лекарствените	 продукти,	
приета	с	Постановление	№	97	на	Ми
нистерския	съвет	от	2013	г.	 10

	Постановление № 125 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Минис
терството	на	правосъдието,	приет	с	
Постановление	№	38	на	Министерския
съвет	от	2015	г.	 15

	Постановление № 126 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 отменяне	 на	 Наредбата	
за	условията	и	реда	за	съставяне	на	
списък	 на	 медицинските	 изделия	 по	
чл.	30а	от	Закона	за	медицинските	из
делия	и	за	определяне	на	стойността,
до	която	те	се	заплащат	 15

	Постановление № 127 от	 1	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Правилника	за	прилагане	на	Закона	за	
хората	с	увреждания,	приет	с	Поста
новление	 №	65	 на	 Министерския	 съ
вет	от	2019	г.	 16

	Постановление № 128 от	 1	 април	
2021	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерство
то	на	вътрешните	работи	за	2021	г.	 17

	Постановление № 129 от	 2	 април	
2021	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Постановление	№	18	на	Министерския	
съвет	от	2003	г.	за	създаване	на	Съ
вет	за	координация	в	борбата	с	пра
вонарушенията,	 засягащи	 финансо
вите	интереси	на	Европейския	съюз	 17

	Постановление № 130 от	 2	 април	
2021	г.	за	приемане	на	Наредба	за	офор		
мяне,	 подаване	 и	 експертиза	 на	 за
явки	за	регистрация	на	марки	и	гео
графски	означения	 17

	Постановление № 131 от	 2	 април	
2021	г.	за	приемане	на	Методика	за	из
числяване	на	нетните	разходи	от	из
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вършване	на	универсалната	пощенска	
услуга	 и	 за	 определяне	 на	 критерии	
за	 наличие	 на	 несправедлива	 финан
сова	тежест	 29

Министерство  
на транспорта, 

информационните  
технологии и съобщенията

	Международeн кодекс	 за	 безопа
сен	превоз	на	пакетирано	отработе
но	ядрено	 гориво,	плутоний	и	високо	
радиоактивни	отпадъци	на	борда	на
кораби	(INF	Code)	 35

	Изменения към	 Международния	 ко
декс	 за	 безопасен	 превоз	 на	 пакети
рано	 отработено	 ядрено	 гориво,	 плу
тоний	и	високо	радиоактивни	отпадъ
ци	на	борда	на	кораби	(INF	Code)	 39

	Изменения към	 Международния	 ко
декс за	 безопасен	 превоз	 на	 пакети
рано	 отработено	 ядрено	 гориво,	 плу
тоний	и	високо	радиоактивни	отпадъ
ци	на	борда	на	кораби	(INF	Code)	 40

	Изменения към	 Международния	 ко
декс	 за	 безопасен	 превоз	 на	 пакети
рано	 отработено	 ядрено	 гориво,	 плу
тоний	и	високо	радиоактивни	отпадъ
ци	на	борда	на	кораби	(INF	Code)		 41

	Изменения към	 Международния	 ко
декс за	 безопасен	 превоз	 на	 пакети

рано	 отработено	 ядрено	 гориво,	 плу
тоний	и	високо	радиоактивни	отпадъ
ци	на	борда	на	кораби	(INF	Code)	 41

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	54	 от	 29.12.2016	г.	 за	
техническите	изисквания	и	оценяване	
съответствието	на	оборудването	на
морските	кораби	 42

Министерство 
на енергетиката

	Споразумение	 за	 предоставяне	 на	
възмездни	консултантски	услуги	„Под
крепа	 за	 териториална	 декарбониза
ция“	между	Министерството	на	енер
гетиката	и	Международната	банка	за	
възстановяване	и	развитие	 44

Министерство 
на здравеопазването

	Наредба № 7	 от	 31	 март	 2021	г.	 за	
условията	 и	 реда	 за	 съставяне	 на	
списък	 на	 медицинските	 изделия	 по	
чл.	30а	от	Закона	за	медицинските	из
делия	и	за	определяне	на	стойността,	
до	която	те	се	заплащат	 52

	Наредба № 8	 от	 31	 март	 2021	г.	 за	
условията	и	реда	за	провеждане	на	не
интервенционални	 проучвания	 на	 ле
карствени	продукти	на	територията
на	Република	България	 64
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение на Списъка на държавите с 
пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за 
експортното застраховане, приет с Пос
тановление № 124 на Министерския съ
вет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; 
доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 78 от 2015 г. и  

бр. 50 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. Забележката в края на Списъка на 
държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от 
Закона за експортното застраховане – прило-
жение към член единствен от Постановление 
№ 124 на Министерския съвет от 2007 г., се 
изменя така:

„Всички търговски и политически рискове, 
свързани с износ за държавите, изброени по-
горе, се разглеждат като временно непазарни 
в периода 27 март 2020 г. – 31 декември 2021 г. 
във връзка със Съобще ние на Kомисията за 
изменение на приложението към Съобщение 
на Kомисията до държавите членки относно 
прилагането на членове 107 и 108 от Дого-
вора за функционирането на Европейския 
съюз към застраховането на краткосрочни 
експортни кредити (ОВ, C 101 от 28 март 
2020 г., изменено).“

Заключителна разпоредба
§ 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
2093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, 
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. за непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия в общ размер 537 886 лв., разпре-
делени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерския 
съвет за областния управител на област Вра-
ца за ремонт на покрив на административна 
сграда – държавна собственост, на ул. „Георги 
Бенковски“ № 13, гр. Враца – 29 327 лв.;

2. трансфер по бюджета на община Враца 
за изграждане на подпорна стена, бетонов тро-
тоар и парапет по цялата дължина на стената,  
с. Баница – 78 998 лв.;

3. трансфер по бюджета на община Якору-
да за авариен ремонт на път BGL 1351/II-84, 
Юндола – с. Черна Места/с. Смолево – с. Бел 
Камен – 245 361 лв.;

4. трансфер по бюджета на община Ботев-
град за възстановяване на мостово съоръжение 
в регулацията на с. Новачене – 184 200 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят от централния 
бюджет по бюджетите на общините като 
трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2021 г. в частта за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз-
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да 
се увеличат разходите по бюджета на Ми-
нистерския съвет за 2021 г. по „Политика в 
областта на осъществяването на държавните 
функции на територията на областите в Бъл-
гария“, бюджетна програма „Осъществяване 
на държавната политика на областно ниво“, 
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2021 г., включително по бюджетните 
взаимоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министерския 
съвет, на областния управител на област Враца 
и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2094
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които 
се събират по Закона за туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Одобрява Тарифа за так-
сите, които се събират по Закона за туризма.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които 

се събират по Закона за туризма, приета с 
Постановление № 355 на Министерския съвет 
от 2016 г. (ДВ, бр. 102 от 2016 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

ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона  

за туризма

Чл. 1. (1) За разглеждане на документите 
за извършване на туроператорска дейност  
и/или туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 500 лв.;
3. туроператорска и туристическа агентска 

дейност – 1000 лв.
(2) За вписване в Регистъра на туропера-

торите и туристическите агенти и издаване 
на удостоверение за регистрация за извърш-
ване на:

1. туроператорска дейност – 3000 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 1500 лв.;
3. туроператорска и туристическа агентска 

дейност – 4500 лв.
(3) За вписване на настъпили промени в 

обстоятелствата относно регистрираните лица 
за извършване на туроператорска дейност  
и/или туристическа агентска дейност:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в Националния туристически 
регистър (НТР) относно регистрираните 
лица, когато промяната води до издаване на 
нов (актуализиран) документ (удостовере-
ние) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно регистрираните 
лица, когато промяната не води до издаване 
на нов (актуализиран) документ (удостове-
рение) – 30 лв.

(4) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при 
подаването на заявлението за регистрация, а 
по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удосто-
верението за регистрация.

Чл. 2. (1) За разглеждане на документите 
за категоризиране на туристически обекти по 
чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма 
(ЗТ) се събират следните такси:

1. за разглеждане на документите за ка-
тегоризиране на места за настаняване клас 
А – хотели, мотели, апартаментни туристичес-
ки комплекси, вилни селища, туристически 
селища и вили:

а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
2. за разглеждане на документите за катего-

ризиране на места за настаняване клас Б – се-
мейни хотели, хостели, пансиони и почивни 
станции:

а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
3. за разглеждане на документите за ка-

тегоризиране на места за настаняване клас 
Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:

а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. 
на легло;

б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/

кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой;
4. за разглеждане на документите за катего-

ризиране на туристически хижи, туристически 
учебни центрове, туристически спални – за 
легло – 4 лв. на легло;

5. за разглеждане на документите за кате-
горизиране на заведения за хранене и развле-
чения (самостоятелни или прилежащи към 
места за настаняване) – ресторанти, заведения 
за бързо обслужване, питейни заведения, ка-
фе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
6. за разглеждане на документите за кате-

горизиране на прилежащи към туристически 
хижи, туристически учебни центрове и турис-
тически спални заведения за хранене – ту-
ристически столови, туристически бюфети 
и туристически столови със сервитьорско 
обслужване:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
(2) За вписване в НТР на туристически 

обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от ЗТ се 
събират следните такси:

1. за вписване в НТР на места за настаня-
ване клас А – хотели, мотели, апартаментни 
туристически комплекси, вилни селища, ту-
ристически селища и вили:
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а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
2. за вписване в НТР на места за наста-

няване клас Б – семейни хотели, хостели, 
пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
3. за вписване в НТР на места за настаняване 

клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. 

на легло;
б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/

кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. 

на брой;
4. за вписване в НТР на туристически хижи, 

туристически учебни центрове, туристически 
спални – за легло – 4 лв. на легло;

5. за вписване в НТР на заведения за хранене 
и развлечения (самостоятелни или прилежа-
щи към места за настаняване) – ресторанти, 
заведения за бързо обслужване, питейни за-
ведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
6. за вписване в НТР на прилежащи към 

туристически хижи, туристически учебни 
центрове и туристически спални заведения 
за хранене – туристически столови, турис-
тически бюфети и туристически столови със 
сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
(3) За вписване на настъпили промени в 

обстоятелствата относно категоризирани ту-
ристически обекти – места за настаняване и 
прилежащите към тях заведения за хранене 
и развлечения, самостоятелни заведения за 
хранене и развлечения, туристически хижи, 
туристически учебни центрове и туристически 
спални и прилежащите към тях заведения:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР и/или в регистрите по 
чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани 
туристически обекти, когато промяната води 
до издаване на нов (актуализиран) документ 
(удостоверение) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР и/или в регистрите по 
чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани 

туристически обекти, когато промяната не 
води до издаване на нов (актуализиран) до-
кумент (удостоверение) – 30 лв.

(4) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат при 
подаването на документите за категоризира-
не, а по чл. 2, ал. 2 – при вписване в НТР и 
получаването на категорийната символика 
(удостоверение и табела).

Чл. 3. (1) За регистрация и вписване в НТР 
на места за настаняване клас В – стаи за гос-
ти и апартаменти за гости, се събира такса  
20 лв. на легло.

(2) За вписване на промени в НТР на 
стаи за гости и апартаменти за гости, когато 
промяната води до издаване на нов (актуали-
зиран) документ (удостоверение), се събира 
такса 50 лв.

(3) За вписване на промени в НТР на 
стаи за гости и апартаменти за гости, ко-
гато промяната не води до издаване на нов 
(актуализиран) документ (удостоверение), се 
събира такса 20 лв.

Чл. 4. (1) За потвърждаване на категорията 
на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 
126 от ЗТ, извършване на проверка на място 
и издаване на удостоверения при подаването 
на заявление-декларация по реда на чл. 133, 
ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на 
места за настаняване клас А – хотели, моте-
ли, апартаментни туристически комплекси, 
вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
д) над 500 стаи – 4000 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на 

места за настаняване клас Б – семейни хо-
тели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
д) над 100 стаи – 3200 лв.;
3. за потвърждаване на категорията на 

места за настаняване клас Б – къщи за гости, 
бунгала, къмпинги:

а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. 
на легло;

б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/

кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. 

на брой;
4. за потвърждаване на категорията на 

туристически хижи, туристически учебни цен-
трове, туристически спални – за легло – 7 лв. 
на легло;

5. за потвърждаване на категорията на 
заведения за хранене и развлечения (самос-
тоятелни или прилежащи към места за нас-
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таняване) – ресторанти, заведения за бързо 
обслужване, питейни заведения, кафе-слад-
карници и барове:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
6. за потвърждаване на категорията на 

прилежащи към туристически хижи, туристи-
чески учебни центрове и туристически спални 
заведения за хранене – туристически столови, 
туристически бюфети и туристически столови 
със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 350 лв.
Чл. 5. За промяна на категорията на ту-

ристическия обект се събират следните такси:
1. в случаите по чл. 134, ал. 1 от ЗТ – при 

промяна на категорията на туристическия 
обект в по-висока от определената му се за-
плаща съответната за обекта такса по чл. 2; 
при подаването на заявлението за промяна 
на категорията се заплаща посочената такса 
по чл. 2, ал. 1, а при получаването на катего-
рийната символика, включваща удостоверение 
и табела – таксата по чл. 2, ал. 2;

2. в случаите по чл. 134, ал. 5 от ЗТ – при 
промяна на категорията на туристическия обект 
в по-ниска от определената му се заплаща такса  
80 лв.

Чл. 6. (1) За разглеждането на документите 
за сертифициране на прилежащи към места 
за настаняване и самостоятелните балнеоле-
чебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични 
центрове се събират следните такси:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) цен-
тър – 400 лв.;

2. СПА център – 350 лв.;
3. уелнес център – 300 лв.;
4. таласотерапевтичен център – 250 лв.
(2) За вписване в НТР на прилежащите към 

места за настаняване и самостоятелните цен-
трове в курортна и градска среда, изградени, 
оборудвани и обзаведени за предоставяне на 
балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотера-
певтични услуги:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) цен-
тър – 900 лв.;

2. СПА център – 850 лв.;
3. уелнес център – 800 лв.;
4. таласотерапевтичен център – 750 лв.
(3) За вписване на промени в обстоятелства-

та на прилежащите към места за настаняване 
и самостоятелните центрове в курортна и 
градска среда, изградени, оборудвани и об-
заведени за предоставяне на балнеолечебни, 
СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги се 
събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно сертифицирани 
центрове, когато промяната води до издаване 
на нов (актуализиран) документ (сертифи-
кат) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно сертифицира-
ни центрове, когато промяната не води до 
издаване на нов (актуализиран) документ 
(сертификат) – 30 лв.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при пода-
ването на заявлението за сертифициране, по 
ал. 2 – при вписване в НТР и получаването 
на сертификат и табела, а по ал. 3 – при 
вписване в НТР.

Чл. 7. (1) За разглеждането на документите 
за регистрация на ски училище и за вписва-
не в Националния туристически регистър се 
събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за регис-
трация – 100 лв.;

2. за вписване в Националния туристиче-
ски регистър и издаване на удостоверение за 
регистрация – 200 лв.

(2) За вписване на промени в обстоятелства-
та на ски училища се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно регистрираните 
лица, когато промяната води до издаване на 
нов (актуализиран) документ (удостовере-
ние) – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно регистрираните 
лица, когато промяната не води до издаване 
на нов (актуализиран) документ (удостове-
рение) – 30 лв.

(3) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при 
подаването на заявлението за регистрация, 
а по ал. 1, т. 2 – при получаването на удос-
товерение.

Чл. 8. (1) За вписване в НТР на правос-
пособните екскурзоводи, планински водачи 
и ски учители и издаване на идентификаци-
онна карта по чл. 148, ал. 1 от ЗТ се събират 
следните такси:

1. екскурзоводи – 120 лв.;
2. планински водачи – 120 лв.;
3. ски учители – 120 лв.
(2) За вписване на промени в обстоятелства-

та в НТР относно правоспособни планински 
водачи, ски учители и екскурзоводи се събират 
следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно правоспособни 
планински водачи, ски учители и екскурзово-
ди, когато промяната води до издаване на нов 
(актуализиран) документ (идентификационна 
карта) – 30 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно правоспособни 
планински водачи, ски учители и екскурзоводи, 
когато промяната не води до издаване на нов 
(актуализиран) документ (идентификационна 
карта) – 20 лв.
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Чл. 9. (1) За издаване на дубликат на 
издадено удостоверение за регистрация за 
извършване на туроператорска и/или турис-
тическа агентска дейност, на удостоверение за 
регистрация на ски училище, на удостоверение 
за определен вид и категория на туристически 
обект, на удостоверение за регистрация на 
стая/апартамент за гости и на сертификат 
за туристически обект се събира такса 50 лв.

(2) За издаване на дубликат на идентифи-
кационна карта на екскурзоводи, планински 
водачи и ски учители се събира такса 30 лв.

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат при 
подаването на заявление-декларация за изда-
ване на дубликат.

Чл. 10. (1) За изработване на нова табела 
за определена категория на туристически 
обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗТ или за вид 
сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 от 
ЗТ при захабяване на издадената се събира 
такса 30 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се заплаща при пода-
ването на заявлението.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата „стая съгласно 

чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, включена в ка-
пацитета на места за настаняване клас А“ е:

1. една стая, която се състои от антре, 
помещение за нощуване и санитарен възел;

2. един апартамент (едностаен, двустаен, 
тристаен, четиристаен), който се състои от 
антре, спалня/спални, дневна или хол и са-
нитарен възел, или

3. един апартамент (едностаен, двустаен, 
тристаен, четиристаен), който се състои от 
антре, спалня/спални, дневна, кухня или кух-
ненски бокс, кът за хранене и/или столова, 
както и санитарен възел.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. По висящите производства, образувани 

по искания, подадени преди влизането в сила 
на тарифата, таксите се заплащат в размерите, 
определени в нея.

§ 3. Тарифата се приема на основание 
чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и чл. 1 от 
Закона за държавните такси.

§ 4. Министърът на туризма дава указания 
по прилагането на тарифата.
2095

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2021 г. в общ размер 

1 500 000 лв. за изпълнение на Национална 
научна програма „Създаване на база данни 
на кръводарителите в Република България за 
маркери на трансмисивни инфекции“.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчива 
връзка образование-наука-бизнес като основа 
за развитие на икономика, базирана на зна-
нието“, по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с Решение № 262 на Ми-
нистерския съвет от 2020 г. за одобряване на 
Национална научна програма „Създаване на 
база данни на кръводарителите в Република 
България за маркери на трансмисивни ин-
фекции“.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2096

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2021 г. за фи
нансиране на обхванатите в задължителното 
предучилищно образование деца, навършили 

4годишна възраст

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 1 466 139 лв., разпределе-
ни по бюджетите на общините за 2021 г. 
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съгласно приложението, за финансиране 
на обхванатите в задължителното преду-
чилищно образование деца, навършили  
4-годишна възраст.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да 
се осигурят за сметка на предвидените разхо-
ди по централния бюджет за финансиране на 
разширяването на достъпа и обхващането в 
задължителното предучилищно образование 
на децата, навършили 4-годишна възраст, за 
2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоста-
вят по бюджетите на общините от централния 
бюджет под формата на обща субсидия за 
делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси, във връзка 
с § 16 и 17 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за предучилищното и учи-
лищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 
и § 17, ал. 2 от заключителните разпоредби 
на Постановление № 287 на Министерския 
съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на 
Наредбата за финансирането на институциите 
в системата на предучилищното и училищ-
ното образование, приета с Постановление  
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

Приложение 
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за финансиране 
на обхванатите в задължителното предучи
лищно образование деца, навършили 4го

дишна възраст, за 2021 г.

№ 
по 
ред

Община Област
Средства 
за общи-
ната (лв.)

1. Аврен Варна 19 200

2. Аксаково Варна 42 316

3. Бяла Варна 4 556

4. Девня Варна 24 862

№ 
по 
ред

Община Област
Средства 
за общи-
ната (лв.)

5. Долни чифлик Варна 44 877

6. Дългопол Варна 27 009

7. Суворово Варна 16 551

8. Лясковец Велико 
Търново 26 418

9. Ружинци Видин 6 584

10. Крушари Добрич 8 888

11. Ардино Кърджали 12 838

12. Кирково Кърджали 33 579

13. Момчилград Кърджали 32 507

14. Черноочене Кърджали 10 864

15. Рила Кюстендил 5 596

16. Ловеч Ловеч 63 975

17. Берковица Монтана 33 102

18. Вършец Монтана 11 908

19. Лом Монтана 35 965

20. Монтана Монтана 118 014

21. Брацигово Пазарджик 15 448

22. Сърница Пазарджик 10 864

23. Брезник Перник 8 912

24. Ковачевци Перник 651

25. Белене Плевен 17 702

26. Искър Плевен 9 978

27. Кнежа Плевен 34 057

28. Първомай Пловдив 54 138

29. Садово Пловдив 41 694

30. Съединение Пловдив 24 547

31. Кубрат Разград 28 963

32. Самуил Разград 14 969

33. Бяла Русе 22 917

34. Главиница Силистра 20 081

35. Тутракан Силистра 34 116

36. Девин Смолян 22 454

37. Ботевград София област 86 231

38. Горна Малина София област 12 691

39. Етрополе София област 31 191

40. Костенец София област 27 358

41. Гълъбово Стара Загора 18 882

42. Мъглиж Стара Загора 26 100

43. Опан Стара Загора 1 302

44. Раднево Стара Загора 36 093

45. Попово Търговище 51 612
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№ 
по 
ред

Община Област
Средства 
за общи-
ната (лв.)

46. Димитровград Хасково 85 505

47. Стамболово Хасково 8 888

48. Тополовград Хасково 14 644

49. Велики  
Преслав Шумен 19 734

50. Върбица Шумен 24 407

51. Нови пазар Шумен 39 024

52. „Тунджа“ Ямбол 41 377

ОБЩО: 1 466 139

2097

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи 
за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за финансиране на разходи за 
данък върху добавената стойност на общи
ни по одобрени за подпомагане проекти по 
Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за 2021 г. в общ размер до 18 000 000 лв. 
за финансиране на разходи за данък върху 
добавената стойност на общини по одобре-
ни за подпомагане проекти по Програмата 
за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените по централния бюджет 
средства за данък върху добавената стойност 
на общините по Програмата за развитие на 
селските райони и Оперативна програма 
„Рибарство“ за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Държавен 
фонд „Земеделие“ за 2021 г. по „Политика на 
Министерството на земеделието, храните и 
горите в областта на земеделието и селските 
райони“, бюджетна програма „Развитие на 
селските райони“.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ да извърши съответ-
ните промени по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 86 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2098

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване допълнителни разходи по бю
джета на Министерството на образованието 

и науката за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2021 г. в общ размер до 
13 100 000 лв. за обезпечаване на определените 
за финансиране проекти по проведения през 
2020 г. „Конкурс за финансиране на фунда-
ментални научни изследвания по обществени 
предизвикателства, свързани с пандемията 
от Covid-19 – 2020 г.“ и за изпълнението на 
годишната програма на Фонд „Научни из-
следвания“ през 2021 г. в по-голям обем.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта на 
равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчива 
връзка образование-наука-бизнес, като основа 
за развитие на икономика, базирана на зна-
нието“, по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2099

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2021 г. в размер до 1 767 120 лв. за 
финансиране на проекти по линия на Наци-
оналната програма за подпомагане от фонд 
„Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на развитието на ефективна дипломатическа 
служба“, бюджетна програма „Администри-
ране и осигуряване на дипломатическата 
служба“, по бюджета на Министерството на 
външните работи за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Заместник министър-председателят 
по правосъдната реформа и министър на 
външните работи да извърши съответните 
промени по бюджета на Министерството 
на външните работи за 2021 г. на базата на 
фактически извършени разходи и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на заместник министър-председате-
ля по правосъдната реформа и министър на 
външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, приета с Постановление № 97 на 
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, 
бр. 40 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66, 92 и 107 
от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3 и 14 от 2016 г.; 
Решение № 13049 на Върховния администра-
тивен съд от 2015 г. – бр. 32 от 2016 г.; изм. 
и доп., бр. 62 и 74 от 2016 г., бр. 2, 8 и 102 от 
2017 г., бр. 94 от 2018 г., бр. 26 от 2019 г.; Решение  
№ 9346 на Върховния административен съд от  
2019 г. – бр. 58 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 62 

от 2019 г. и бр. 19 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. редът, по който се генерира и вписва 

в регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4 национален 
номер за идентификация на всеки лекарствен 
продукт;

11. редът, по който Изпълнителната аген-
ция по лекарствата (ИАЛ) предоставя на Съ-
вета информация за разрешените за употреба 
и регистрираните лекарствени продукти на 
територията на Република България и раз-
решените за употреба по централизирана 
процедура лекарствени продукти по реда на 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на Общността 
за разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна употреба 
и за създаване на Европейска агенция по 
лекарствата.“

§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „и заболявания по 

международен код на заболяванията (МКБ)“ 
се поставя запетая и се добавя „производител/
производители“ и след думите „информация за 
ограниченията в начина на предписване при 
различни индикации“ се поставя запетая и се 
добавя „национален номер за идентификация 
на лекарствения продукт“.

2. Създава се ал. 5:
„(5) Позитивният лекарствен списък съдър-

жа информация относно вида на лекарствения 
продукт, определен в процедурата по разре-
шаването му за употреба. Информацията за 
вида на лекарствения продукт се представя 
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от ИАЛ в 7-дневен срок от постъпването на 
запитване от страна на Съвета за всеки кон-
кретен лекарствен продукт.“

§ 3. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 4:
„4. националните номера за идентификация 

на лекарствените продукти.“
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Притежател на разрешение за 

употреба или негов упълномощен представител 
може да подаде до Съвета уведомление по 
образец, утвърден от Съвета, за намерение за 
подаване на заявление за включване в ПЛС на 
лекарствен продукт, принадлежащ към ново 
международно непатентно наименование, за 
който ще се извърши оценка на здравните 
технологии съгласно чл. 30а.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в 
срок до 3 години преди очакваната дата на 
подаване на заявление по чл. 32, ал. 1 за 
включване на лекарствения продукт в ПЛС 
и оценка на здравните технологии и съдържа 
информацията, посочена в приложение № 1.

(3) Съветът публикува ежегодно на интер-
нет страницата си обобщена информация за 
лекарствените продукти, за които е подадено 
уведомление по ал. 1.“

§ 5. В чл. 8 ал. 6 се отменя.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 тирето след думата „евро“ се за-

личава, а думите „Румъния, Франция, Лат-
вия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, 
Италия, Словения и Испания“ се заменят с 
„държавите по чл. 10, ал. 1, т. 1“;

б) в т. 6 думите „за всеки отделен лекар-
ствен продукт за утвърждаване на пределна 
цена по чл. 2, ал. 3“ се заличават.

2. Създават се нови ал. 5 – 7:
„(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат 

разрешението/уведомлението за паралелен 
внос/паралелна дистрибуция и документите 
по ал. 1, т. 2 – 4 и 6.

(6) Заявената цена на лекарствения продукт 
по ал. 4 не може да бъде по-висока от утвър-
дената от Съвета пределна цена на еднаквия 
или подобен лекарствен продукт по чл. 214 
от ЗЛПХМ.

(7) За лекарствените продукти по ал. 4 се 
прилагат разпоредбите на чл. 15 – 18.“

3. В ал. 8 изречение първо се изменя така: 
„Съветът служебно намалява пределната цена 
на лекарствен продукт, получил разрешение 
за паралелен внос или разрешение за паралел-
на дистрибуция от Европейската агенция по 
лекарствата, при образуване на по-ниска или 
намаляване на пределната цена на еднаквия 
или подобен лекарствен продукт по чл. 214 
от ЗЛПХМ.“

§ 7. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението на Съвета за утвърждаване 

на пределна цена на лекарствен продукт, както 
и отказът по ал. 2 подлежат на обжалване:

1. по административен ред пред Комисията 
по прозрачност;

2 . пред съответния съд по реда на 
Административнопро цесуалния кодекс.“

§ 8. В чл. 19, ал. 3 думата „или“ се заменя 
с думите „а при липса на такава“ и след тях 
се поставя тире.

§ 9. В чл. 22 т. 1 се изменя така:
„1. национален номер за идентификация 

на лекарствения продукт;“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за всеки отделен лекар-

ствен продукт“ се заличават.
2. Създават се нови ал. 4 – 6:
„(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат 

разрешението/уведомлението за паралелен 
внос/паралелна дистрибуция, документите по 
чл. 14, ал. 1, т. 2 – 4 и документ за платена 
държавна такса.

(5) Заявената цена на лекарствения продукт 
по ал. 3 не може да бъде по-висока от реги-
стрираната от Съвета максимална продажна 
цена на еднаквия или на подобен лекарствен 
продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ.

(6) За лекарствените продукти по ал. 3 се 
прилагат разпоредбите на чл. 24 – 26.“

3. В ал. 7, в изречение първо думите „слу-
жебно променя“ се заменят със „служебно 
намалява“, думите „формирана по реда на 
ал. 3“ и запетаите пред и след тях се заличават, 
а думите „при промяна“ се заменят с „при 
регистриране на по-ниска или намаляване“.

§ 11. В чл. 26 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решението на Съвета за регистриране 

на цена на лекарствен продукт, отпускан без 
лекарско предписание, както и отказът по 
ал. 2 подлежат на обжалване:

1. по административен ред пред Комисията 
по прозрачност;

2 . пред съответния съд по реда на 
Административнопро цесуалния кодекс.“

§ 12. В чл. 27, ал. 6 думите „(ИАЛ)“ се 
заличават.

§ 13. В чл. 28 т. 1 се изменя така:
„1. национален номер за идентификация 

на лекарствения продукт;“.
§ 14. В чл. 29, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. международното непатентно наимено-

вание, към което принадлежи лекарственият 
продукт/комбинацията (при комбинирани ле-
карствени продукти), с изключение на генерич-
ните лекарствени продукти и лекарствените 
продукти, които съдържат активно вещество 
или активни вещества с добре установена упо-
треба в медицинската практика, се заплаща 
от обществен здравноосигурителен фонд при 
същите терапевтични показания поне в пет 
от следните държави: Белгия, Гърция, Дания, 
Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Сло-
вения, Унгария, Финландия, Франция и Чехия. 
Международното непатентно наименование, 
към което принадлежи лекарствен продукт, 
предназначен за лечение на редки заболявания, 
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се заплаща от обществен здравноосигурителен 
фонд и/или с публични средства при същите 
терапевтични показания поне в 5 от всички 
държави членки.“

§ 15. В чл. 31а, ал. 3 думите „подаване на 
заявление по чл. 57б за поддържане на ре-
имбурсния статус на лекарствения продукт“ 
се заменят с „поддържане на реимбурсния 
статус на лекарствения продукт по реда на 
глава шеста „а“.

§ 16. В чл. 31б се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 5 думите „обработва във вид, 
подходящ за анализ“ и запетаята след тях се 
заменят с „анализира“.

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Съветът ежегодно предоставя анали-

зираната информация по ал. 5 на НЗОК/МЗ 
за целите на ефективното и целесъобразно 
разходване на публични средства. Въз основа 
на анализа НЗОК/МЗ могат да правят пред-
ложения по чл. 32, ал. 2 и 3.“

3. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 17. В чл. 34, ал. 5 изречение първо се 

изменя така: „Съветът служебно намалява пре-
делната цена на лекарствен продукт, получил 
разрешение за паралелен внос или разрешение 
за паралелна дистрибуция от Европейската 
агенция по лекарствата, при образуване на 
по-ниска или намаляване на пределната цена 
на еднаквия или подобен лекарствен продукт 
по чл. 214 от ЗЛПХМ, включително в случаите 
на промяна по реда на чл. 43.“

§ 18. В чл. 35, ал. 1, т. 9 думите „за всеки 
отделен лекарствен продукт“ се заличават.

§ 19. В чл. 35а се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 думата „който“ се заменя с „които“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проследяването на ефекта от терапията 

за терапевтични показания на лекарствените 
продукти по ал. 1 се извършва за срока по 
чл. 31а, ал. 3 и чл. 57а, ал. 4. Проследяването 
на ефекта от терапията за терапевтичните 
показания на лекарствените продукти по 
ал. 2 се извършва за срок от 1 до 3 години 
в зависимост от терапевтичната схема (про-
дължителността на терапевтичния курс на 
лечение) на съответния лекарствен продукт 
или за срока на проследяване на лекарствен 
продукт, с който се сравнява.“

3. В ал. 10 думите „обработва във вид, 
подходящ за анализ“ и запетаята след тях се 
заменят с „анализира“.

4. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Съветът ежегодно предоставя анали-

зираната информация по ал. 10 на НЗОК/МЗ 
за целите на ефективното и целесъобразно 
разходване на публични средства. Въз основа 
на анализа НЗОК/МЗ могат да правят пред-
ложения по чл. 32, ал. 2 и 3.“

5. Алинеи 12 и 13 се отменят.

§ 20. В чл. 38, ал. 6 изречение второ се 
изменя така: „В работната група се включват 
по един представител на НЗОК и МЗ, експер-
ти по ал. 3 по специалността „Медицина“ и 
могат да бъдат включени експерти по ал. 3 по 
специалностите „Фармация“ и „Икономика“.“

§ 21. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решенията на Съвета по ал. 1 и 2 

подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията 

по прозрачност;
2. пред съответния съд по реда на Ад-

министративнопроце суалния кодекс.“
§ 22. В чл. 41, ал. 3 думата „или“ се заменя 

с думите „а при липса на такава“ и след тях 
се поставя запетая.

§ 23. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „по реда на чл. 11“ 
се добавя „и тези по ал. 3“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За лекарствен продукт, включен в 

ПЛС, съдържащ активно/активни вещество/
вещества с добре установена употреба в меди-
цинската практика, за лечение на заболявания, 
за които няма лекарствена алтернатива или 
съществуващите алтернативи са с по-висока 
стойност по чл. 55 и за които референтната 
стойност се изчислява чрез групиране, в което 
не участват лекарствени продукти на други 
притежатели на разрешение за употреба, 
притежателят на разрешението за употреба 
или упълномощен негов представител пред-
ставя на всеки двадесет и четири месеца от 
датата на утвърждаването на последната цена 
декларация по образец, утвърден от Съвета, 
удостоверяваща тези обстоятелства. Деклара-
цията се подава в месеца, през който изтича 
двадесет и четири месечният период.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 3“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 

думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по 
ал. 1 – 3“ и думите „по ал. 3 и 4“ се заменят 
с „по ал. 4 и 5“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея ду-
мите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 – 3“.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея 
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 8“.

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея 
думите „по ал. 3, 4 и 7“ се заменят с „по 
ал. 4, 5 и 8“.

10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея 
думите „по ал. 9“ се заменят с „по ал. 10“.

11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея 
думите по „ал. 5, 8 и 10“ се заменят с „по 
ал. 6, 9 и 11“.

§ 24. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. Председателят на Съвета одоб-

рява със заповед списък на лекарствените 
продукти по чл. 43, ал. 3, който се публикува 
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на интернет страницата на Съвета. Списъкът 
се актуализира и публикува на 2-о число на 
месеца, следващ този, в който са настъпили 
промени.“

§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 6, ал. 2, т. 1“ се за-
менят с „чл. 6, ал. 2“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 се предоставя 

на Съвета ежемесечно на електронен носи-
тел по образец, утвърден от Съвета. Съветът 
може да изисква допълнителна информация 
при необходимост.“

§ 26. Създава се чл. 49а:
„Чл. 49а. При определяне стойността на 

заплащане на имунологични лекарствени 
продукти, съдържащи ваксини или токсини 
или серуми с едно и също международно не-
патентно наименование и лекарствена форма, 
но с различен производител, не се прилагат  
чл. 45 – 48. Стойността на заплащане на ле-
карствените продукти се изчислява въз основа 
на цената им по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ.“

§ 27. В чл. 55 думата „Стойността“ се за-
меня с „Максималната стойност“.

§ 28. В чл. 57а се създават ал. 4 и 5:
„(4) Ако при оценката на ефекта от тера-

пията по ал. 2 се установи, че такава не може 
да бъде извършена въз основа на събраните 
данни, или оценката не е с достатъчна ста-
тистическа достоверност, то при поддържа-
нето на реимбурсния статус Съветът може 
да постанови проследяването на ефекта от 
терапията да продължи за срок до следва-
щото поддържане на реимбурсния статус на 
лекарствения продукт.

(5) В случаите по ал. 4 Съветът може да 
измени и/или да допълни условията и крите-
риите за проследяване на ефекта от терапията 
с лекарствените продукти, както и терапевтич-
ните показания, за които да се проследяват.“

§ 29. В чл. 57в, ал. 1, т. 5 думите „за всеки 
отделен лекарствен продукт“ се заличават.

§ 30. В чл. 57д се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
ЗЛПХМ“ се заменят с „чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 
от ЗЛПХМ – относно лекарствените продукти, 
приложими при лечението на злокачествените 
заболявания, заплащани в болничната меди-
цинска помощ извън стойността на оказваните 
медицински услуги“.

2. В ал. 6 думите „чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
ЗЛПХМ“ се заменят с „чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 
от ЗЛПХМ – относно лекарствените продукти, 
приложими при лечението на злокачествените 
заболявания, заплащани в болничната меди-
цинска помощ извън стойността на оказваните 
медицински услуги“.

§ 31. Създава се нова глава седма с 
чл. 58 – 60:

„ Г л а в а  с е д м а

РЕД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ВПИСВАНЕ В 
РЕГИСТЪРА НА НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 

ПРОДУКТИ

Чл. 58. За всички разрешени за употреба на 
територията на страната лекарствени продукти 
автоматично се генерира национален номер 
за идентификация чрез информационната 
система на Съвета.

Чл. 59. (1) Изпълнителната агенция по 
лекарствата предоставя на Съвета в елек-
тронен формат по образец, утвърден от него, 
информация за разрешените за употреба и 
регистрираните лекарствени продукти на тери-
торията на Република България и разрешените 
за употреба по централизирана процедура 
лекарствени продукти по реда на Регламент 
(ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване 
на процедури на Общността за разрешаване и 
контрол на лекарствени продукти за хуманна 
и ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата (ОB, L 
136/1 от 30.04.2004 г.).

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя 
ежемесечно до 15-о число на месеца и съдържа 
всички разрешени за употреба лекарствени 
продукти през предходния месец.

(3) В сроковете по ал. 2 ИАЛ предоставя на 
Съвета в електронен формат информация и за 
всички настъпили промени в обстоятелствата, 
подлежащи на вписване в регистъра по чл. 60, 
ал. 1 за лекарствените продукти, както и за 
лекарствените продукти с прекратени, отнети 
и изтекли разрешения за употреба, които не 
са подновени.

Чл. 60. (1) Съветът води публичен регистър 
по чл. 7, ал. 1, т. 4 на националните номера за 
идентификация на лекарствените продукти по 
чл. 68, който съдържа следната информация:

1. национален номер за идентификация на 
лекарствения продукт;

2. наименование на лекарствения продукт;
3. лекарствена форма, количество на ак-

тивното вещество и окончателната опаковка;
4. име на притежателя на разрешението 

за употреба;
5. регистрационен номер, вписан в разре-

шението за употреба;
6. международно непатентно наименование;
7. АТС;
8. вид на лекарствения продукт, определен в 

процедурата по разрешаването му за употреба;
9. режим на отпускане;
10. допълнителна информация.
(2) Съветът актуализира регистъра по ал. 1 

на 2-ро число всеки месец при наличие на 
вписване на нови лекарствени продукти или 
промяна в обстоятелства.“

§ 32. Създава се ново приложение № 1 
към чл. 7а, ал. 2:
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„Приложение № 1 
към чл. 7а, ал. 2

Информация, която уведомлението от при-
тежателите на разрешение за употреба или 
техни упълномощени представители до Съвета 

съдържа:
1. притежател на разрешението за употреба;
2. наименование на лекарствен продукт;
3. ATC код (ако е наличен);
4. международно непатентно наименование;
5. терапевтични показания и показания по 

МКБ или Orphanet (предложено или финално 
одобрено от регулаторния орган);

6. линия на терапия;
7. пациентска популация и субгрупи;
8. лекарствена форма;
9. количество активно вещество;
10. окончателна опаковка;
11. дозировка (дефинирана дневна доза 

или терапевтичен курс, или концентрация 
или обем);

12. начин на приложение;
13. механизъм на действие;
14. придружаващ диагностичен тест 

(companion diagnostic);
15. настоящи терапевтични подходи;
16. сравнителни терапевтични алтернативи;
17. име на клиничното проучване, което 

е използвано за подаване на заявление за 
регистрация към регулаторния орган;

18. номер на клиничното проучване;
19. фаза на клиничното проучване;
20. начална дата и очаквана крайна дата 

на клиничното проучване;
21. настояща фаза на клинично разработва-

не на лекарствения продукт (например фаза 3);
22. заявен статус на лекарствен продукт 

сирак (да/не);
23. процедура за регистрация (например 

централизирана);
24. очаквана дата на регулаторно одобрение 

(CHMP дата и дата одобрение от регулатор-
ния орган);

25. очаквана дата на начало на процедура 
за ценообразуване и реимбурсация;

26. предлагана средна доза (например 300 мг 
на всеки 6 месеца);

27. очаквано място в терапевтичния подход, 
посочен във фармако-терапевтичните ръко-
водства (например замяна на някой определен 
клас настояща терапия);

28. очакван разход (диапазон от – до) на 
пациент на година или на пациент за епизод/
цикъл, ако е по-кратък от година;

29. влияние върху настоящите разходи на 
НЗОК (например забавяне на прогресията, 
което да намали разходите за нещо);

30. влияние върху пациентите и хората, 
полагащи грижи за пациентите (например 
намалява болката или подобрява качеството 
на живот);

31. прогнозен брой (диапазон от – до) бъл-
гарски пациенти, които ще бъдат лекувани 
с терапията;

32. прогнозно 5-годишно бюджетно въз-
действие (диапазон от – до), плюс бюджетен 
модел, ако е наличен.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. В срок до три месеца от влизането 

в сила на постановлението председателят  
на Съвета утвърждава първия списък по 
чл. 43а.

§ 34. (1) В срок до два месеца от влизането 
в сила на постановлението Съветът служебно 
намалява цените по чл. 2, ал. 1, пределните 
цени и максималните продажни цени на ле-
карствените продукти, получили разрешение 
за паралелен внос или разрешение за пара-
лелна дистрибуция от Европейската агенция 
по лекарствата, които са по-високи от тези на 
еднаквия или подобен лекарствен продукт по  
чл. 214 от ЗЛПХМ.

(2) За започване на административното 
производство по ал. 1 Съветът уведомява 
притежателя на разрешението за употреба.

(3) За извършване на промяната на цените 
по ал. 1 притежателите на разрешения за упо-
треба не дължат внасянето на държавна такса.

§ 35. В срок до два месеца от влизане-
то в сила на това постановление Съветът 
вписва служебно в регистрите по чл. 22 и 28 
регистрационния номер на разрешението за 
употреба на лекарствените продукти, когато 
не е вписан такъв.

§ 36. В Устройствения правилник на На-
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти и на неговата адми-
нистрация, приет с Постановление № 74 на 
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 30 
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 24 и 84 от 2014 г.,  
бр. 23 от 2015 г. и бр. 26 от 2019 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:
а) създава се т. 6а:
„6а. извършва анализ на събраната от 

лечебните заведения информация за лекар-
ствените продукти, за които се проследява 
ефектът от терапията;“

б) създава се т. 11:
„11. генерира уникален национален номер за 

идентификация на всеки лекарствен продукт 
и го вписва в регистъра по чл. 259, ал. 2, т. 4 
от ЗЛПХМ;“.

2. В чл. 10 се създава ал. 5:
„(5) По изключение и по предложение на 

председателя Националният съвет може да 
провежда заседанията си и дистанционно.“

3. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Когато заседанието се провежда дис-

танционно съгласно чл. 10, ал. 5, се осигурява 
виртуално с възможност и за присъствено 
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участие на членовете на Националния съвет 
при спазване на изискванията за кворум.“

4. В чл. 13:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Протокол се изготвя и в случаите на 

заседание, проведено дистанционно по реда 
на чл. 10, ал. 5, като протоколът се подписва 
с квалифицирани електронни подписи.“

5. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 9 думата „министерството“ се заменя 

с „Националния съвет“;
б) в т. 11 след думата „администрацията“ се 

поставя запетая и се добавя „планирането и 
отчетността при изпълнението на ежегодните 
цели на администрацията“.

6. В чл. 20:
а) създават се т. 2а и 2б:
„2а. подпомага председателя при орга-

низацията и изграждането на системата за 
финансово управление и контрол;

2б. осигурява своевременното събиране 
на вземания;“

б) създава се т. 7а:
„7а. организира цялостната дейност по ад-

министративното обслужване чрез Центъра за 
административно обслужване, включително 
по електронен път;“

в) в т. 14 след думите „база данни“ се 
поставя запетая и се добавя „включително 
отговаря за въвеждането и внедряването на 
системи, които са свързани с електронното 
правителство и въвеждането на правила 
за информационна сигурност и оперативна 
съвместимост на данните, които се обменят 
между администрациите;“

г) точка 17 се изменя така:
„17. организира и координира процеса на 

достъп до обществена информация и изготвя 
правни становища и проекти на решения по 
Закона за достъп до обществена информация;“.

7. В чл. 21, т. 10 думата „утвърждаването“ и 
наклонената черта се заменят с „приемането, 
отмяната или“.

8. В чл. 22:
а) в т. 3 след думата „цените“ се добавя „и 

реимбурсирането“;
б) в т. 14 думите „и предлага на предсе-

дателя на Националния съвет издаването на 
наказателни постановления“ се заличават.

9. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Приемът на граждани и представители 

на организации за изслушване на техните 
устни предложения и сигнали е в рамките 
на работното време на Националния съвет.“

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерството на правосъди
ето, приет с Постановление № 38 на Минис
терския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 
2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 54 от  
2018 г., бр. 5 от 2019 г. и бр. 15 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 20 се създава т. 10:
„10. подпомага министъра при упражняване 

на правомощията му във връзка с разпределя-
нето на субсидията за политическите партии 
и коалиции съгласно разпоредбите на Закона 
за политическите партии съвместно с другите 
определени административни звена.“

§ 2. В чл. 21 се създава т. 16:
„16. подпомага министъра при упражняване 

на правомощията му във връзка с разпределя-
нето на субсидията за политическите партии 
и коалиции съгласно разпоредбите на Закона 
за политическите партии съвместно с другите 
определени административни звена.“

§ 3. В чл. 26, ал. 1, т. 9 след думата „под-
бор“ запетаята и думата „квалификация“ се 
заличават.

§ 4. В чл. 27 се създава т. 10:
„10. подпомага министъра при упражня-

ване на правомощията му във връзка с раз-
пределянето на субсидията за политическите 
партии и коалиции съгласно разпоредбите 
на Закона за политическите партии, като 
следи за настъпили промени в нормативната 
уредба, която е относима към планирането 
и разпределянето на държавните субсидии за 
политическите партии и коалиции.“

§ 5. В чл. 30 се създава т. 23:
„23. подпомага министъра при осъществя-

ване на правомощията му по квалификацията 
на синдиците.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“
Министър-председател:  

Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Кожухаров
2102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за отменяне на Наредбата за условията и реда 
за съставяне на списък на медицинските из
делия по чл. 30а от Закона за медицинските 
изделия и за определяне на стойността, до 

която те се заплащат

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Параграф единствен. отменя се Наредбата 
за условията и реда за съставяне на списък на 
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медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат, приета 
с Постановление № 364 на Министерския 
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; 
изм. и доп., бр. 74 от 2013 г., бр. 76 от 2014 г., 
бр. 35 от 2015 г., бр. 104 от 2018 г. и бр. 27 и 
83 от 2019 г.).

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за хората с увреждания, 
приет с Постановление № 65 на Министерския 
съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; 

доп., бр. 33 и 48 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 15, ал. 3, т. 1 думата „реалните“ 
се заменя с „реални“.

§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Работодателят изготвя ежегодно, но 

не по-късно от края на януари, списък, 
удостоверяващ определените работни места 
за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания. Списъкът се 
съхранява в предприятието и се представя 
при поискване от контролните органи по 
чл. 26, ал. 1.“

§ 3. В чл. 26, ал. 1 след цифрата „5“ се 
поставя запетая и думите „и 6“ се заменят 
с „6 и 7“.

§ 4. В чл. 28, ал. 1 изречение второ се 
изменя така: „Вътрешните правила включ-
ват задължително специфичните фактори по 
чл. 38, ал. 8 от Закона за хората с увреждания, 
процедури за предварителен контрол, текущ 
контрол върху изпълнението на проверките и 
последващи оценки на изпълнението, както и 
ред за извършване на проверки във връзка с 
чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.“

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Компенсационната вноска по чл. 38, 

ал. 6 от Закона за хората с увреждания се 
заплаща не по-късно от последното число на 
месеца, за който се отнася. Когато този ден 
е неработен, вноската се внася най-късно в 
първия работен ден.“

2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно 
ал. 7 и 8.

§ 6. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата „увреждания“ се 

поставя запетая и се добавя „с психични раз-
стройства и/или интелектуални затруднения“.

2. В ал. 2 след думата „увреждания“ се 
поставя запетая и се добавя „с психични раз-
стройства и/или интелектуални затруднения“.

3. В ал. 3, т. 9 след думата „увреждания“ се 
поставя запетая и се добавя „с психични раз-
стройства и/или интелектуални затруднения“.

§ 7. В чл. 45, ал. 1, т. 5 след думата „ув-
реждания“ се поставя запетая и се добавя „с 
психични разстройства и/или интелектуални 
затруднения“.

§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за 

финансиране на дейности за осигуряване на 
личната мобилност на човек с трайно ув-
реждане съобразно функционалния дефицит 
и потребности.“

2. В ал. 6 след думата „политика“ се добавя 
„или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 9. В чл. 50, т. 2 думите „Закона за етаж-
ната собственост“ се заменят със „Закона за 
управление на етажната собственост“.

§ 10. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Допустимите за финансиране дей-

ности за осигуряване на личната мобилност 
на хора с трайни увреждания по Компонент 2  
се определят в Националната програма за 
достъпна жилищна среда и лична мобилност.“

§ 11. В чл. 58, ал. 5, т. 2 думите „или липс-
ващи приложения“ се заличават.

§ 12. В чл. 63, ал. 1 думата „изпълнителят“ 
се заменя с „бенефициентът“.

§ 13. В чл. 86, в основния текст думите 
„Министерството на труда и социалната по-
литика“ се заменят с „Агенцията за хората 
с увреждания“.

§ 14. В чл. 104 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „съгласно бюджетните 
насоки и срокове, определени от министъра 
на финансите, след предварително съгласуване 
с“ и запетаята пред тях се заменят с „до“.

2. В ал. 3 думата „акт“ се заменя с „ре-
шение“.

§ 15. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
„(5) При констатирани нарушения в изпъл-

нение на субсидираните дейности и/или при 
неизпълнението им, както и при отпадане 
на националната представителност, Минис-
терството на труда и социалната политика 
преустановява субсидирането.“

§ 16. В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1, 
на ред 8 „Перука – един брой“ се правят 
следните изменения:

1. В колона 4 „Необходими документи“ 
думите „онкологична или хирургична“ се 
заменят с „по профила на заболяването“.
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2. В колона 6 „Забележки“ след абревиату-
рата „(СБАЛО)“ се добавя „или към клиника/
отделение по онкология към многопрофилна 
болница за активно лечение“.

Заключителни разпоредби
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 18. Изпълнението на постановлението се 

възлага на министъра на труда и социалната 
политика.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 
ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2021 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 15 000 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 2021 г. 
за финансово обезпечаване на сключени дого-
вори за изпълнение на дейности, свързани с 
издаването на българските лични документи.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на управлението и развитието на системата 
на Министерството на вътрешните работи“, 
бюджетна програма „Информационно осигу-
ряване и административно обслужване“, по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2021 г.

(2) Със сумата 15 000 000 лв. да се увели-
чат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи 
за 2021 г. на базата на фактически извърше-
ните разходи и да уведомява министъра на 
финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

2105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 
ОТ 2 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. за 
създаване на Съвет за координация в борбата 
с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 
от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 
и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., 
бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., 
бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 60, 
76 и 101 от 2014 г., бр. 77 от 2015 г., бр. 68 от 

2017 г. и бр. 30 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. в чл. 12, ал. 5 думата „втория“ се заменя 
с „първия“, думата „тримесечие“ се заменя 
с „шестмесечие“, а след думата „мерки“ се 
добавя „и дейности“.

Заключителна разпоредба
§ 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
2117

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 
ОТ 2 АПРИЛ 2021 Г.

за приемане на Наредба за оформяне, пода
ване и експертиза на заявки за регистрация 

на марки и географски означения

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредбата за 
офор мяне, подаване и експертиза на заявки за 
регистрация на марки и географски означения.

Заключителни разпоредби
§ 1. Oтменя се Наредбата за оформяне, по-

даване и експертиза на заявки за регистрация 
на марки и географски означения, приета с 
Постановление № 267 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 14 от 2006 г., бр. 73 от 2007 г., бр. 32 
от 2008 г. и бр. 70 от 2011 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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НАРЕДБА
за оформяне, подаване и експертиза на за
явки за регистрация на марки и географски 

означения

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата урежда начина на офор-
мяне, реда за подаване и експертиза в Патент-
ното ведомство на заявките за регистрация 
на марки и географски означения.

Чл. 2. (1) Заявката за регистрация на марка 
или на географско означение се подава на 
място в Патентното ведомство, по пощата, по 
факс или по електронен път чрез електронната 
поща на ведомството или чрез Портала за 
електронни услуги на Патентното ведомство.

(2) При подаване на заявка по факс или 
чрез електронната поща без квалифициран 
електронен подпис, датата на подаване се 
запазва, ако в 14-дневен срок от подаването 
в Патентното ведомство бъде получен ориги-
налът на заявката, подписан с квалифициран 
електронен или със саморъчен подпис.

Чл. 3. (1) Когато заявителят е физическо 
лице, в заявката се посочват името, презимето 
и фамилията; гражданството; ЕГН или личен 
номер, ако има такъв; постоянен и настоящ 
адрес или адрес на пребиваване, както и елек-
тронен адрес или адрес за кореспонденция на 
територията на Република България.

(2) Когато заявителят е юридическо лице, 
в заявката се посочват наименованието и 
видът на юридическото лице в съответствие 
с регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или ек-
вивалентен номер за чуждестранните юриди-
чески лица; седалище и адрес на управление; 
държавата, по законодателството на която 
е учредено, както и електронен адрес или 
адрес за кореспонденция на територията на 
Република България.

(3) Заявителите по ал. 1 и 2, когато пре-
доставят съответните данни, ако разполагат 
с такива, се съгласяват да получават ко-
респонденцията във връзка със заявката за 
регистрация по посочения от тях начин чрез 
едно от изброените средства:

1. уникален идентификатор (потребител-
ско име) в портала за електронни услуги на 
Патентното ведомство;

2. уникален идентификатор (потребител-
ско име, персонален идентификационен код, 
единен граждански номер, електронен адрес 
и др.) в информационната система за сигурно 
електронно връчване като модул на Единния 
портал за достъп до електронни админи-
стративни услуги по смисъла на Закона за 
електронното управление;

3. адрес на електронна поща;
4. мобилен или стационарен телефонен 

номер, който позволява получаване на съоб-

щение, съдържащо информация за изтегляне 
на съставения документ от информационна 
система за връчване или в случай че изтегля-
нето не е технически възможно, да позволява 
изпращане от получателя на обратно кратко 
текстово съобщение, потвърждаващо получа-
ването на съобщението;

5. факс.
(4) При съвместна заявка за всеки от зая-

вителите се предоставят данните по ал. 1 – 3, 
като се посочва един от заявителите в ка-
чеството му на общ представител за водене 
на кореспонденцията по заявката, освен ако 
е налице упълномощено лице по чл. 3, ал. 1 
от Закона за марките и географските озна-
чения (ЗМГО).

(5) Кореспонденцията с притежател на меж-
дународна регистрация, който има постоянен 
адрес или е установен в държава – членка 
на Европейския съюз, в държава – страна 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство или в Конфедерация 
Швейцария, се води по електронен път, а ако 
по технически причини се налага същата да 
бъде изпратена по пощата, тя се изпраща 
на посочения от притежателя адрес за ко-
респонденция на територията на Република 
България.

Чл. 4. (1) Заявката трябва да бъде подписана 
лично от заявителя или от упълномощено лице 
по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО, наричано по-нататък 
„пълномощник“.

(2) Когато заявката е от юридическо лице, 
тя се подписва от законния му представител 
с посочване на името, фамилията и длъж-
ността му.

(3) При съвместна заявка тя се подписва 
от всички заявители, освен ако е подадена 
чрез пълномощник.

(4) Когато заявката е подадена чрез дру-
жество или съдружие на представители по 
индустриална собственост или на адвокати, 
наричани по-нататък „обединение“, тя се под-
писва поне от един от членовете на обедине-
нието с посочване на неговото име и фамилия 
наред с наименованието на обединението.

(5) Когато заявката и кореспонденцията по 
нея се подават от лица, които нямат постоя-
нен адрес или не са установени в Република 
България или в друга държава – членка на 
Европейския съюз, в държава – страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейца-
рия, действията пред Патентното ведомство 
се извършват чрез пълномощник.

(6) Изискването по ал. 5 е приложимо и 
за международните регистрации, по които 
Република България е посочена страна.

(7) Подписване на заявката не е задължи-
телно, в случай че е подадена чрез Портала за 
електронни услуги на Патентното ведомство.
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Чл. 5. (1) Когато по заявката е упълномощен 
пълномощник, пред Патентното ведомство се 
представя писмено пълномощно на български 
език. Пълномощно, което е на чужд език, 
се представя придружено с точен превод на 
български език, заверен от лицето, което е 
извършило превода.

(2) Пълномощното по ал. 1 трябва да 
съдържа данните по чл. 3, данни за пълно-
мощника (име, фамилия, адрес, номер на 
вписване и наименование на съответния 
регистър, в който е вписан), входящ номер 
и дата на подаване на заявката и/или други 
данни за марката или географското означение 
(наименование, вид, тип и др.) и обхвата на 
представителната власт. Когато заявителят е 
юридическо лице, пълномощното трябва да 
съдържа и името, фамилията и длъжността 
на подписалото се лице.

(3) Когато заявката е съвместна, упълномо-
щаването на пълномощник не е задължител-
но, в случай че поне един от заявителите е с 
постоянен адрес или е установен в Република 
България или в друга държава – членка на 
Европейския съюз, в държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство, или в Конфедерация 
Швейцария.

(4) Когато пълномощното се отнася до 
няколко заявки, се представя копие от него 
за всяка заявка. Верността на копията с ори-
гинала на пълномощното се удостоверява с 
подписа на упълномощеното лице.

(5) При преупълномощаване заедно с пъл-
номощното се представят и всички предходни 
пълномощни, от които може да се проследи 
представителната власт на лицето, подписало 
последното пълномощно.

(6) При упълномощаване на нов пълномощ-
ник в пълномощното изрично се отбелязва 
дали са оттеглени пълномощията на предход-
ния. В случай че в пълномощното липсва 
такова отбелязване, се предоставя 14-дневен 
срок за уточняване на това обстоятелство. 
Ако в предоставения срок оттеглянето не 
бъде уточнено, последващата кореспонденция 
по заявката се адресира само до последното 
упълномощено лице.

(7) Разпоредбите на тази наредба, които 
се прилагат за пълномощниците, се прилагат 
съответно и за техните обединения.

Чл. 6. (1) При подаване на заявката или 
в сроковете по чл. 46, ал. 1 или чл. 96, ал. 1 
от ЗМГО се заплаща таксата за заявяване 
и експертиза, за регистрация и вписване на 
първи ползвател или за вписване на послед-
ващ ползвател.

(2) Таксите по ал. 1 може да бъдат запла-
тени на каса, чрез ПОС терминал, по банков 
или по електронен път. При извършване на 
плащането се посочват:

1. име на заявителя;
2. входящият номер на заявката;
3. основанието за плащането по Тарифата 

за таксите, които се събират от Патентното 
ведомство на Република България, приета с 
Постановление № 242 на Министерския съвет 
от 1999 г. (ДВ, бр. 114 от 1999 г.).

(3) Плащането се приема за извършено в 
срок, в случай че постъпилата в сметката на 
Патентното ведомство сума е наредена до 
изтичането на съответния срок по ал. 1.

Чл. 7. (1) Кореспонденцията по заявката 
се води със заявителя или с неговия пълно-
мощник.

(2) Кореспонденцията се подава на място 
в Патентното ведомство, по пощата, по факс 
или по електронен път чрез електронната 
поща на ведомството или чрез Портала за 
електронни услуги на Патентното ведомство.

(3) По заявки, подадени по електронен 
път, както и когато заявителят е предоставил 
данни съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 – 3, кореспон-
денцията се води по електронен път, освен 
ако са налице непреодолими технически 
пречки за това.

(4) Кореспонденцията до Патентното ве-
домство трябва да съдържа входящия номер 
на заявката, за която се отнася, и да бъде 
подписана лично от заявителя с посочване 
на името и фамилията му или от неговия 
пълномощник.

(5) Когато заявката е съвместна, не е 
указан общ представител на заявителите и 
не е налице общ пълномощник за всички 
заявители, кореспонденцията се изпраща на 
адреса на първия посочен в заявката заявител 
с постоянен адрес или установен в Република 
България или в друга държава – членка на 
Европейския съюз, в държава – страна по Спо-
разумението за Европейското икономическо 
пространство, или в Конфедерация Швейца-
рия, който се счита за общ адрес за всички 
заявители. Кореспонденцията по заявката се 
подписва от всички заявители с посочване 
на данните по ал. 4.

(6) Когато по заявката е упълномощено обе-
динение на пълномощници, кореспонденцията 
се адресира до обединението, а изходящата 
от обединението кореспонденция следва да 
съдържа данни за лицето, което я е подписало 
от името на обединението.

(7) Когато пълномощното е в полза на 
две и повече лица, в него се посочва общ 
адрес за кореспонденция с пълномощници-
те. В противен случай кореспонденцията се 
води на адреса на първия посочен в заявката 
пълномощник.

(8) Кореспонденцията със заявителите, 
притежателите на международни регистрации 
с посочване на Република България, както и с 
всички пълномощници се води на български 
език, освен ако кореспонденцията се изпраща 
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чрез Международното бюро на Световната 
организация за интелектуална собственост, 
наричано по-нататък „Международното бюро“.

(9) Когато кореспонденцията до Патент-
ното ведомство е представена на чужд език, 
тя следва да бъде придружена с точен превод 
на български език, заверен от лицето, което 
е извършило превода. Когато липсва превод 
или представеният превод е неточен или не 
е заверен, на подателя се дава възможност да 
отстрани нередовността в 7-дневен срок. Ако 
нередовността не бъде отстранена в този срок, 
кореспонденцията се счита за неполучена.

Чл. 8. (1) При подаване по електронен път 
кореспонденцията се подписва с квалифициран 
електронен подпис.

(2) В случай на подаване по електронен път 
без квалифициран електронен подпис датата 
на подаване се запазва, когато в 14-дневен 
срок от първоначално получените електронни 
документи до Патентното ведомство е изпратен 
техен идентичен екземпляр, подписан с ква-
лифициран електронен или саморъчен подпис.

(3) В случай на подаване по факс датата 
на подаване се запазва, когато в 14-дневен 
срок от получаването на факса до Патентното 
ведомство е изпратен оригиналът на докумен-
тите, подписан с квалифициран електронен 
или саморъчен подпис.

(4) Когато срокът по ал. 2 и 3 не бъде 
спазен, за дата на подаване на документите 
по ал. 1 се счита датата на постъпване на 
подписания с квалифициран електронен или 
саморъчен подпис техен идентичен екземпляр 
или оригинал.

(5) По всяко време до приключване на 
производството по регистрация заявителят 
или неговият пълномощник може да подаде 
искане кореспонденцията по заявката да се 
води по електронен път.

(6) Кореспонденцията по електронен път 
се извършва чрез изпращане на съобщение в 
профила на лицето в Портала за електронни 
услуги на Патентното ведомство, в инфор-
мационната система за сигурно електронно 
връчване като модул на Единния портал за 
достъп до електронни административни ус-
луги по смисъла на Закона за електронното 
управление или на посочен от лицето адрес 
на електронна поща.

(7) В случай че съобщаването по ал. 6 е 
неуспешно, то може да се извърши и чрез 
устно уведомяване, което се удостоверява 
писмено с протокол, подписан от извърши-
лото го длъжностно лице и двама свидетели. 
Протоколът се прилага към заявката, като 
на адресата се съобщава, че може да полу-
чи кореспонденцията в 7-дневен срок, след 
изтичането на който тя се счита за връчена.

(8) При невъзможност за осъществяване 
на устно уведомяване, кореспонденцията се 
изпраща по факс, като за дата на получаване 

се счита датата, отразена върху съобщението 
за успешно изпращане. При поискване от 
страна на адресата оригиналът на документите 
може да бъде получен на място в Патентното 
ведомство или да бъде изпратен по пощата 
без обратна разписка.

(9) Когато съобщаването по ал. 6, 7 и 8 е 
неуспешно, документът се изпраща по поща-
та на адреса за кореспонденция, посочен от 
заявителя, с препоръчана пратка с обратна 
разписка, като за дата на получаване на ко-
респонденцията се счита датата, отбелязана 
в обратната разписка.

(10) Когато няма посочен адрес за корес-
понденция или уведомяването по ал. 9 е било 
неуспешно, документът се изпраща:

1. за българските физически лица – на 
настоящия адрес, а ако не могат да бъдат 
намерени на него, на постоянния им адрес;

2. за българските юридически лица – на 
вписания в съответния регистър адрес;

3. за пълномощниците – на адреса, вписан 
в съответния регистър.

(11) Когато уведомяването по ал. 6 – 10 е 
неуспешно, съобщение за неполучената корес-
понденция се публикува на таблото за обявле-
ния и на интернет страницата на Патентното 
ведомство за срок 14 дни, с изтичането на 
който кореспонденцията се счита за връчена.

(12) Публикацията по ал. 11 съдържа данни 
за заявката (входящ номер и наименование); 
името и адреса на лицето, получател на 
кореспонденцията, или на пълномощника; 
предмета на кореспонденцията; действията, 
които могат да се извършат, и сроковете за 
тяхното извършване.

(13) За неуредените въпроси относно начина 
на водене на кореспонденция председателят 
на Патентното ведомство издава инструкция, 
която се публикува на интернет страницата 
на ведомството.

Г л а в а  в т о р а

МАРКИ

Раздел I
Заявка за регистрация

Чл. 9. (1) Заявката за регистрация на марка 
съдържа:

1. искането за регистрация;
2. данните по чл. 3 на заявителя;
3. представяне на марката;
4. списък на стоките и/или услугите, за 

които се иска регистрацията;
5. вид и тип на марката;
6. данни на пълномощника, в случай че е 

налице упълномощаване;
7. описание на марката;
8. данни за разделяне на заявката – номер 

и дата на подаване на предходната заявка;
9. данни за приоритет, ако се претендира 

такъв;
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10. данни, че заявката е резултат от пре-
образуване на заявка/марка на Европейския 
съюз – номер и дата на подаване на пре-
образуваната заявка/марка, както и данни за 
приоритета, ако се претендира такъв;

11. данни, че заявката е резултат от тран-
сформиране на международна регистрация 
на марка – номер и дата на регистрация на 
трансформираната международна регистра-
ция, както и данни за приоритета, ако се 
претендира такъв;

12. декларация за отказ от изключителното 
право върху елемент от марката;

13. опис на приложенията;
14. подпис, освен ако заявката е подадена 

чрез Портала за електронни услуги на Па-
тентното ведомство.

(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. пълномощно, в случай че е налице 

упълномощаване;
2. приоритетен документ, ако със заявката 

се претендира приоритет;
3. документ за платена такса за заявяване 

и експертиза, ако плащането е по банков път;
4. правила за използване на колективната 

или сертификатна марка, когато се иска ре-
гистрация на такава марка.

Чл. 10. (1) При претенция за приоритет 
съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗМГО в заявката се 
посочват датата, номерът на първата заявка 
и страната, в която е подадена.

(2) При претенция за изложбен приоритет 
съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМГО в заявката се 
посочват датата на излагане на стоките или 
услугите и страната, в която е организирана 
изложбата.

Чл. 11. (1) Марката се представя в подхо-
дяща форма, като се използват общодостъпни 
технологии, позволяващи тя да бъде възпро-
изведена в регистъра по ясен, точен, само-
стоятелен, леснодостъпен, разбираем, траен 
и обективен начин, за да се даде възможност 
на компетентните органи и обществеността да 
определят ясно и точно предмета на закрилата, 
предоставена на нейния притежател. Предста-
вянето не може да бъде заместено с описание 
на марката, но когато е дадено описание, то 
трябва да съответства на представянето.

(2) В зависимост от знака марката е:
1. словна – марка, която се състои из-

ключително от думи или букви, цифри или 
всякакви други знаци, които могат да бъдат 
набрани печатно, или комбинация от тях; 
марката се представя чрез възпроизвеждане 
на знака в стандартното му словно изписване 
и оформление без какъвто и да било графичен 
елемент или цвят;

2. фигуративна – марка, която се състои 
изключително от фигуративни елементи; 
марката се представя чрез възпроизвеждане 
на знака с всички негови елементи и когато 
е приложимо, неговите цветове;

3. комбинирана – марка, която представля-
ва съчетание от словни и/или фигуративни 
елементи и/или цветове; словна марка със 
специфично графично изписване; марка, съ-
държаща нестандартни знаци, стилизиране 
или оформление, или графични елементи, 
или цвят, или комбинация от словни и фигу-
ративни елементи, както и от знаци, които 
не могат да бъдат набрани печатно;

4. триизмерна – марка, която се състои от 
или представлява триизмерна форма, вклю-
чително контейнери, опаковки, въпросния 
продукт или техния външен вид; марката се 
представя чрез графично възпроизвеждане 
на формата, включително компютърно гене-
рирано изображение, или чрез фотографско 
възпроизвеждане; графичното или фотограф-
ското възпроизвеждане може да съдържа 
различни изгледи; когато изображението не 
се предоставя по електронен път, то може да 
включва до шест различни изгледа;

5. позиционна – марка, която се състои 
в специфичния начин, по който марката се 
поставя или прикрепя към продукта; марката 
се представя чрез възпроизвеждане, което по-
сочва по подходящ начин разположението на 
марката и нейния размер или пропорции по 
отношение на съответните стоки; елементите, 
които не са част от предмета на регистрацията, 
се ограничават визуално, като се представят 
за предпочитане чрез прекъснати или пунк-
тирани линии; изображението може да бъде 
придружено от описание, в което подробно се 
обяснява по какъв начин знакът се поставя 
върху стоките;

6. десен – марка, която се състои изклю-
чително от редовно повтарящ се набор от 
елементи; марката се представя чрез възпро-
извеждане, показващо повтарящия се мотив; 
изображението може да бъде придружено 
от описание, в което подробно се обяснява 
начинът, по който елементите се повтарят 
равномерно;

7. цвят или комбинация от цветове – марка, 
която се състои:

а) изключително от един цвят без контури; 
марката се представя чрез възпроизвежда-
не на цвета и описание на този цвят чрез 
общоприетите наименования или кодове на 
цветовете;

б) изключително от комбинация от цве-
тове без контури; марката се представя чрез 
възпроизвеждане, показващо систематичното 
подреждане на комбинацията от цветове по 
еднакъв и предварително определен начин и 
посочване на тези цветове чрез общоприетите 
наименования или кодове на цветовете; за 
марката може да бъде добавено описание, в 
което подробно да бъде посочено система-
тичното подреждане на цветовете;

8. звукова – марка, която се състои изклю-
чително от звук или комбинация от звуци; 
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марката се представя чрез точно представяне 
на звука с музикални ноти или чрез аудио 
файл, в който се възпроизвежда звукът;

9. съдържаща движение – марка, която се 
състои от или представлява движение или 
промяна в положението на елементите на 
марката; марката се представя чрез видео 
файл или чрез поредица от последователни 
неподвижни изображения, представящи дви-
жението или промяната в позицията; при 
използването на неподвижни изображения те 
може да бъдат номерирани или придружени 
от описание, обясняващо последователността;

10. мултимедийна – марка, която се състои 
от или представлява комбинация от изобра-
жение и звук; марката се представя чрез ау-
дио-визуален файл, съдържащ комбинацията 
от изображението и звука;

11. холограмна – марка, която се състои от 
елементи с холографски особености; марката 
се представя чрез видео файл или графично, 
или чрез фотографско възпроизвеждане, съ-
държащо изгледите, които са необходими, 
за да се идентифицира в достатъчна степен 
холографският ефект в неговата цялост;

12. други – марки, които не попадат в никой 
от изброените видове.

Чл. 12. (1) В списъка на стоките и/или 
услугите се посочват изрично наименовани-
ята на стоките и/или услугите, за които се 
иска регистрация, съгласно изискванията на 
чл. 43 от ЗМГО. При посочване единствено 
на номерата на класовете по Международната 
класификация на стоките и услугите за регис-
трация на марки от 15 юни 1957 г. с нейните 
изменения и допълнения (ратифицирана със 
закон – ДВ, бр. 6 от 2001 г.) (ДВ, бр. 64 от 
2001 г.), наричана по-нататък „МКСУ“ се счита, 
че не са изпълнени изискванията на чл. 44, 
ал. 1 във връзка с чл. 42, ал. 3, т. 4 от ЗМГО.

(2) Всяка група от стоки и/или услуги 
се предхожда от номера на класа съгласно 
Ниц ската спогодба относно МКСУ. Списъкът 
на стоките и/или услугите се представя във 
възходящ ред на класовете.

(3) За точно и еднозначно определяне 
на обхвата на закрила на заявената марка 
стоките и/или услугите се описват с ясни и 
недвусмислени термини по възможност съ-
гласно терминологията, използвана в МКСУ.

(4) Обхватът на закрила, определен с пър-
воначално заявения списък на стоките и/или 
услугите, не може да бъде разширяван.

Чл. 13. (1) Приоритетният документ по 
чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗМГО представлява копие 
на първата заявка, заверено от компетентния 
орган на съответната държава.

(2) Документът по чл. 45, ал. 4, т. 3 от 
ЗМГО представлява удостоверение за участие 
в изложбата, издаден от администрацията на 
изложбата. В документа се посочва и марката, 
под която стоките и/или услугите са били 
изложени.

Раздел II
Експертиза

Чл. 14. (1) Заявките се разглеждат по реда 
на тяхното постъпване.

(2) За всяка заявка се проверява дали са 
изпълнени изискванията на чл. 44, ал. 1 от 
ЗМГО за установяване на дата на подаване.

(3) Когато изискванията на чл. 44, ал. 1 
от ЗМГО са изпълнени, заявката се вписва 
в Държавния регистър на марките с входящ 
номер и дата на подаване, които се отбеляз-
ват върху нея.

(4) Когато изискванията на чл. 44, ал. 1 
от ЗМГО не са изпълнени, заявителят се 
уведомява, че заявката се счита за неподаде-
на и производството по нея се прекратява с 
решение на държавен експерт.

(5) Когато заявката е подадена по реда на 
чл. 2, ал. 2 и в 14-дневен срок не е представен 
оригиналът, заявката се счита за оттеглена и 
производството по нея се прекратява с реше-
ние на държавен експерт.

(6) Когато документите по заявката са пред-
ставени на чужд език и в едномесечния срок 
по чл. 44, ал. 3 от ЗМГО не са представени 
на български език, заявката се счита за оттег-
лена и производството по нея се прекратява 
с решение на държавен експерт.

Чл. 15. (1) За всяка заявка с установена 
дата на подаване се проверява дали е платена 
таксата за заявяване и експертиза и такса за 
приоритет, в случай че е претендиран такъв 
със заявката.

(2) Когато таксите по ал. 1 не са платени или 
плащането е в непълен размер, на заявителя 
се изпраща съобщение, с което му се предос-
тавя 14-дневен срок за плащането им и му се 
указва, че таксата може да бъде заплатена в 
двоен размер в допълнителен 14-дневен срок 
след изтичането на първоначалния.

(3) Ако в сроковете по ал. 2 таксата за 
заявяване и експертиза не бъде заплатена, 
заявката се счита за оттеглена и производ-
ството по нея се прекратява с решение на 
държавен експерт.

(4) Ако в сроковете по ал. 2 таксата за 
приоритет не бъде заплатена, заявителят се 
уведомява, че приоритетът на заявката се 
определя от датата на подаването є в Патент-
ното ведомство.

(5) При прекратяване на производството по 
заявката таксите по ал. 1 не се възстановяват, 
освен при прекратяване по чл. 14, ал. 4.

Чл. 16. (1) В едномесечен срок от предста-
вяне на документа за платени такси за всяка 
заявка се проверява дали:

1. заявителят отговаря на изискванията на 
чл. 2 от ЗМГО;

2. заявката отговаря на изискванията на 
чл. 3а и чл. 42, ал. 2 от ЗМГО;
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3. правилата за използване на колективна 
или сертификатна марка отговарят на изиск-
ванията на чл. 39, ал. 3, съответно чл. 40, 
ал. 2, от ЗМГО;

4. заявката отговаря на изискванията на 
чл. 9 – 11;

5. списъкът на стоките и/или услугите и 
класовете отговаря на изискванията на чл. 12, 
ал. 2 – 4.

(2) Когато при проверката се установят 
нередовности, заявителят се уведомява и му 
се предоставя едномесечен срок за отстра-
няването им.

(3) При разделяне на заявката по реда на 
чл. 46, ал. 3 от ЗМГО в срока по ал. 2 се по-
дава нова заявка, за която се дължи отделна 
такса за заявяване и експертиза. Съдържанието 
на новата заявка не трябва да се различава 
от съдържанието на първоначалната, освен 
по отношение на марката, като знакът, зая-
вен с новата заявка, трябва да се съдържа в 
първоначалната.

(4) Когато се установи, че стоките и/или 
услугите са групирани или класирани непра-
вилно, в срока по ал. 2 заявителят трябва да 
ги прегрупира или прекласира и да заплати 
такси за новите класове, когато е необходимо.

(5) Когато стоките и/или услугите са нераз-
бираеми или са описани с неясни термини, в 
срока по ал. 2 заявителят трябва да ги обясни, 
уточни и коригира, без да излиза извън обхвата 
на заявените стоки и/или услуги.

(6) Когато се установи, че стоките и/или 
услугите са описани с неправилен словоред 
и/или са допуснати очевидни повторения, 
списъкът на стоките и/или услугите се ре-
дактира служебно по отношение на словореда 
и повторенията, като заявителят се уведомява 
за извършената корекция.

(7) Когато е претендиран приоритет и 
в срока по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗМГО не е 
приложен приоритетен документ или той не 
отговаря на изискванията на чл. 13, заявителят 
се уведомява, че приоритетът на заявката се 
определя от датата на подаването є в Патент-
ното ведомство.

(8) Когато в срока по ал. 2 заявителят не 
отговори, не отстрани нередовностите или 
възрази неоснователно, производството по 
заявката се прекратява с решение на държа-
вен експерт.

(9) Когато заявителят прекласира непра-
вилно класираните стоки и/или услуги, но в 
срока по ал. 2 не заплати дължимата такса 
за включване на допълнителен/допълнителни 
клас/класове, производството по заявката 
продължава, като заявителят се уведомява, 
че стоките и/или услугите, които попадат 
в допълнителните класове, ще отпаднат от 
заявения списък.

(10) Когато в срока по ал. 2 не е представено 
пълномощно или представеното пълномощно 

не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2, 
производството по заявката се прекратява с 
решение на държавен експерт.

Чл. 17. (1) В двумесечен срок от приключ-
ване на формалната експертиза или от пуб-
ликацията на международната регистрация в 
Официалния бюлетин на Патентното ведом-
ство се извършва експертиза по същество.

(2) Експертизата по същество включва 
проверка на основанията за отказ на регис-
трацията по чл. 11 от ЗМГО, както и тези по 
чл. 39, ал. 5, чл. 40, ал. 4 и чл. 41, ал. 5 от 
ЗМГО, когато заявката е за колективна или 
сертификатна марка.

Чл. 18. Проверката по чл. 17 се извършва 
в следните бази данни и информационни 
източници, но не само:

1. базата данни на Международното бюро 
за гербове, знамена или други символи на 
държави – членки на Парижката конвенция 
за закрила на индустриалната собственост от 
20 март 1883 г. с нейните изменения и допъл-
нения, съгласно Решение на Министерския 
съвет за присъединяване на Народна репуб-
лика България към Лисабонската редакция 
на Конвенцията (ратифицирана с Указ № 663 
на Президиума на Народното събрание –  
ДВ, бр. 75 от 1965 г.), наричана по-нататък 
„Парижката конвенция“, както и за гербове, 
знамена или други символи, съкращения или 
наименования на международни междупра-
вителствени организации, обявени по чл. 6 
трето от Парижката конвенция;

2. списъци и каталози на Министерството 
на културата на исторически и културни па-
метници на Република България;

3. списъци на Световната здравна организа-
ция на препоръчаните свободни наименования 
на фармацевтични субстанции;

4. базите данни за марки на Патентното 
ведомство;

5. базите данни на Патентното ведомство, 
съдържащи заявените и регистрираните сор-
тове растения и породи животни;

6. базите данни за заявените и регистрира-
ните по национален ред географски означения, 
за регистрираните по реда на Лисабонската 
спогодба за закрила на наименованията за 
произход и тяхната международна регистрация 
от 31 октомври 1958 г. с нейните изменения 
и допълнения (ратифицирана с Указ № 523 
на Държавния съвет – ДВ, бр. 24 от 1975 г.), 
наричана по-нататък „Лисабонската спогодба“, 
наименования за произход, на заявените и 
регистрираните наименования за произход и 
географски указания за земеделски продукти 
и храни, храни с традиционно специфичен 
характер, вина и спиртни напитки съгласно 
регламентите на Европейския съюз, както и 
съгласно двустранни договори между Евро-
пейския съюз и трети страни;
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7. речници, енциклопедии и други източ-
ници на информация, включително достъпни 
в интернет.

Чл. 19. Преценката за наличие на основа-
нията за отказ на регистрацията по чл. 11, 
чл. 39, ал. 5, чл. 40, ал. 4 и чл. 41, ал. 5 от 
ЗМГО се прави въз основа на смисловото 
значение на марката, на рисунките или фигу-
рите, правилата на обществен ред и добрите 
нрави и след сравнение на заявената марка с 
намерените при проверката материали.

Чл. 20. (1) Когато се установи, че е нали-
це основание за отказ на регистрацията по 
отношение на всички или на част от стоките 
и/или услугите, на заявителя се изпраща 
уведомление.

(2) В уведомлението се посочват всички 
основания и мотиви за отказа, като на за-
явителя се предоставя двумесечен срок за 
възражение и представяне на доказателства 
за придобита отличителност.

(3) Решение за пълен или частичен отказ 
се взема, когато в срока по ал. 2 заявителят:

1. не отговори;
2. възрази неоснователно;
3. не представи доказателства за придобита 

отличителност съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗМГО;
4. не представи съгласие от компетентен 

орган съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМГО;
5. не ограничи списъка на стоките и/или 

услугите.
(4) Решението по ал. 3 се взема от дър-

жавния експерт не по-късно от един месец 
от изтичането на срока по ал. 2.

(5) Когато решението по ал. 3 е за час-
тичен отказ, заявителят се уведомява, че в 
едномесечен срок от датата на получаването 
му или в производството по обжалване по 
чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗМГО може да раздели 
заявката.

(6) Разделянето на заявката се извършва 
въз основа на изрично писмено искане от 
заявителя или от пълномощник с изрично пъл-
номощно, придружено от отделно обособена 
заявка за регистрация на марката, отнасяща 
се само до неоспорваните в експертизата по 
същество стоки и/или услуги и след плащане 
на такса за заявяване и експертиза.

(7) Когато са изпълнени изискванията на 
ал. 6, се взема решение за разделяне на за-
явката, като заявителят се уведомява, че ще 
бъде извършена публикация на обособената 
заявка по реда на чл. 21.

(8) Когато не са изпълнени изискванията 
на ал. 6, на заявителя се изпраща уведомле-
ние, с което му се предоставя 14-дневен срок 
за отстраняване на нередовностите. Когато 
нередовностите не бъдат отстранени в предос-
тавения срок, производството по обособената 
заявка се прекратява, а искането за разделяне 
на първоначалната заявка се оставя без ува-
жение с решение на държавен експерт.

Чл. 21. (1) След приключване на експер-
тизата по същество на заявката, подадена по 
национален ред, заявителят се уведомява, че 
тя отговаря на изискванията за формална 
редовност, както и на чл. 11 от ЗМГО, съот-
ветно на чл. 39, 40 и чл. 41, ал. 5 от ЗМГО, и 
ще бъде публикувана в Официалния бюлетин 
на Патентното ведомство.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа но-
мер и дата на Официалния бюлетин, в който 
заявката ще бъде публикувана, както и ин-
формация, че след публикацията є заявката 
може да бъде обект на опозиция и възражение 
от трети лица.

(3) Публикацията се извършва в едноме-
сечен срок от приключване на експертизата 
по чл. 47, ал. 1 от ЗМГО или след влизане в 
сила на решението по чл. 47, ал. 3 от ЗМГО.

(4) В срока по чл. 51, ал. 1 от ЗМГО вся-
ко лице може да подаде възражение срещу 
регистрацията на марка, а в срока по чл. 52, 
ал. 1 от ЗМГО, лицата по чл. 52, ал. 1, т. 1 – 5 
от ЗМГО могат да подадат опозиция срещу 
регистрацията на марка.

Чл. 22. (1) До вземането на решение по 
нея заявката може да бъде оттеглена или 
списъкът на стоките и/или услугите да бъде 
ограничен с писмено искане от заявителя или 
от пълномощник по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО с 
изрично пълномощно.

(2) Когато заявката е съвместна, искането 
по ал. 1 трябва да бъде подписано от всички 
заявители.

(3) При оттегляне на заявката производ-
ството се прекратява с решение на държавен 
експерт.

(4) За извършеното ограничаване на спи-
съка на стоките и/или услугите на заявителя 
се изпраща съобщение.

Чл. 23. (1) Постъпилите в срока по чл. 51, 
ал. 1 от ЗМГО възражения се изпращат на 
заявителя, като му се предоставя едномесечен 
срок за становище.

(2) Възражения, постъпили след срока по 
чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, не се разглеждат.

(3) В едномесечен срок от изтичането на 
срока по ал. 1 държавният експерт разглежда 
възражението и становището на заявителя, 
ако такова е постъпило, и изготвя мотивира-
но заключение относно основателността на 
възражението.

(4) Когато възражението е основателно, се 
прилагат разпоредбите на чл. 20. 

(5) Когато възражението е неоснователно, 
производството по заявката продължава по 
реда на чл. 24.

(6) Лицето, подало възражението, може 
да получи информация за заключението на 
държавния експерт по възражението при 
поискване.



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  25   

Чл. 24. (1) В 7-дневен срок от изтичането 
на сроковете по чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 
от ЗМГО, когато не е подадено възражение 
или опозиция, или от влизането в сила на 
решението, с което опозицията е отхвърлена 
изцяло или частично като неоснователна, 
производството по опозицията е прекратено 
или от датата на заключението по чл. 23, ал. 3, 
се взема решение за регистрация на марката. 
В решението се посочват регистровият номер 
на марката и дата на регистрацията, които се 
вписват в Държавния регистър на марките.

(2) Решение по ал. 1 се взема от държав-
ния експерт, който извършва експертизата 
по същество.

(3) Свидетелство за регистрация се издава 
след заплащане на дължимата държавна такса.

Чл. 25. (1) Разделянето на заявката при 
условията на чл. 57, ал. 13 от ЗМГО се 
извършва въз основа на изрично писмено 
искане от заявителя или от пълномощник с 
изрично пълномощно, придружено от отделно 
обособена заявка за регистрация на марката, 
отнасяща се само до неоспорваните с опози-
цията стоки и/или услуги и след плащане на 
такса за заявяване и експертиза.

(2) Когато са изпълнени изискванията на 
ал. 1, държавният експерт изпраща на заяви-
теля съобщение, че от първоначалната заявка 
отпадат стоките и услугите, за които е пода-
дена обособената заявка, и взема решение за 
регистрация на марката, за което се прилагат 
разпоредбите на чл. 24.

(3) Когато не са изпълнени изискванията 
на ал. 1, на заявителя се изпраща уведомле-
ние, с което му се предоставя 14-дневен срок 
за отстраняване на нередовностите. Когато 
в предоставения срок не бъдат отстранени 
нередовностите, производството по обосо-
бената заявка се прекратява, а искането за 
разделяне на първоначалната заявка се оставя 
без уважение с решение на държавен експерт.

Чл. 26. (1) Експертизата по същество може 
да бъде възобновена при условията на чл. 63 от 
ЗМГО по инициатива на държавния експерт, 
който е извършил проверката по чл. 17, а ко-
гато има подадена опозиция –  по инициатива 
на състава по опозиция, пред който е висящо 
опозиционното производство.

(2) Решението за възобновяване на експер-
тизата по същество се съобщава на заявителя 
заедно с уведомлението по чл. 47, ал. 2 от 
ЗМГО, за което се прилагат разпоредбите 
на чл. 20.

Г л а в а  т р е т а

ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Раздел I
Заявка за регистрация

Чл. 27. (1) Заявката за регистрация на 
географско означение и вписване на първи 
ползвател съдържа:

1. искането за регистрация;
2. данните по чл. 3 на заявителя;
3. наименованието за произход или гео-

графското указание;
4. данни на пълномощника, в случай че е 

налице упълномощаване;
5. номер на класа по МКСУ и посочване 

на стоката;
6. описание на границите на географското 

място;
7. описание на установените качества или 

особености на стоката и връзката им с гео-
графската среда или с географския произход;

8. подпис, освен ако заявката е подадена 
чрез Портала за електронни услуги на Па-
тентното ведомство.

(2) Към заявката се прилагат:
1. препис на заповедта по чл. 89, ал. 2 от 

ЗМГО;
2. препис на удостоверението по чл. 98, 

ал. 3 от ЗМГО от съответната община, че 
заявителят извършва производствената си 
дейност в определеното географско място;

3. документ за регистрация на географското 
означение в страната на произхода, когато 
заявителят е чуждестранно лице;

4. пълномощно, в случай че е налице 
упълномощаване;

5. документ за платена такса за заявяване 
и експертиза, за регистрация и вписване на 
първи ползвател, ако плащането е по бан-
ков път.

Чл. 28. Заповедта по чл. 89, ал. 2 от ЗМГО 
съдържа:

1. наименованието за произход или гео-
графското указание;

2. стоката;
3. описание на границите на географското 

място;
4. данни за основните физични, химични, 

микробиологични и/или органолептични 
характеристики на стоката и ако е необходи-
мо – на суровините;

5. описание на традиционния местен метод 
за производство на стоката;

6. качествата и характеристиките на сто-
ката и връзката им с географската среда или 
с географския произход;

7. компетентния орган, извършващ про-
верките за съответствие между качествата и 
характеристиките на произвежданите стоки 
и тези на наименованието за произход или 
географското указание и за връзката им с гео-
графската среда или с географския произход;

8. периодите, в които произвежданите от 
вписан ползвател стоки ще бъдат проверявани 
за съответствие от компетентния орган.

Чл. 29. Към посоченото в заявката наимено-
вание за произход или географското указание 
може да бъде добавено родовото или видовото 
наименование на стоката.

Чл. 30. (1) Описанието на стоката включва:
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1. данни за основните физични, химични, 
микробиологични и/или органолептични ха-
рактеристики на стоката и ако е необходимо, 
на суровините;

2. описание на традиционния местен метод 
за производство на стоката;

3. характеристиките на стоката, указващи 
връзката им с географската среда или с гео-
графския произход.

(2) В заявката за регистрация и вписване 
на първи ползвател на наименование за про-
изход се описва влиянието на природните и 
човешките фактори върху качествата, свой-
ствата или особеностите на стоката.

Чл. 31. (1) Заявката за вписване на послед-
ващ ползвател на регистрирано географско 
означение съдържа:

1. искането за вписване като ползвател;
2. данните по чл. 3 на заявителя;
3. данни на пълномощника, в случай че е 

налице упълномощаване;
4. географското означение и регистровия 

номер;
5. номер на класа по МКСУ и посочване 

на стоката.
(2) Към заявката се прилагат:
1. препис на удостоверението по чл. 98, 

ал. 3 от ЗМГО от съответната община, че 
заявителят извършва производствената си 
дейност в определеното географско място;

2. препис на удостоверението по чл. 98, 
ал. 3 от ЗМГО от съответното централно 
ведомство, че произвежданите от заявителя 
стоки отговарят на установените за географ-
ското означение качества или особености;

3. пълномощно, в случай че е налице 
упълномощаване;

4. документ за платена такса за вписване 
на последващ ползвател, ако плащането е по 
банков път.

(3) Централното ведомство по чл. 89, ал. 2 
от ЗМГО определя реда и начина за издаване 
на удостоверенията по чл. 98, ал. 3 от ЗМГО, 
както и санкциите, които ще бъдат налагани 
на вписан ползвател при установено несъответ-
ствие между качествата и характеристиките на 
произвежданите стоки и тези на наименова-
нието за произход или географското указание.

Раздел II
Експертиза

Чл. 32. (1) Всяка заявка се вписва в Дър-
жавния регистър на географските означения 
с входящ номер и дата на подаване, които се 
отбелязват върху нея.

(2) За всяка заявка се проверява дали са 
изпълнени изискванията на чл. 3а, чл. 95, 
съответно на чл. 98, ал. 1 – 4 от ЗМГО и 
чл. 27 – 31. Когато се установят нередовности, 
заявителят се уведомява и му се предоставя 
едномесечен срок за отстраняването им.

(3) Когато в срока по ал. 2 заявителят не 
отстрани нередовностите, производството по 
заявката се прекратява с решение на държа-
вен експерт.

Чл. 33. За всяка заявка за регистрация, 
която отговаря на изискванията за формална 
редовност, в двумесечен срок се извършва 
експертиза по същество, която включва:

1. проверка дали заявеното географско 
означение е наименование за произход или 
географско указание съгласно чл. 85 от ЗМГО;

2. проверка дали заявката се отнася до обект, 
който попада в изключенията за регистрация 
съгласно чл. 86 от ЗМГО;

3. проверка дали е налице основание за 
отказ съгласно чл. 87 от ЗМГО.

Чл. 34. (1) Проверката дали заявеното 
географско означение е наименование за про-
изход или географско указание се извършва 
въз основа на документите по чл. 95, ал. 4 и 
5 от ЗМГО.

(2) Проверката дали е налице основание 
за отказ по чл. 87 от ЗМГО се извършва в 
базите данни на заявените и регистрираните 
по национален ред географски означения, 
марки, сортове растения и породи животни, 
на регистрираните по реда на Лисабонска-
та спогодба наименования за произход, на 
международните регистрации на марки по 
реда на Мадридската спогодба за междуна-
родна регистрация на марките от 1 април 
1891 г. с нейните изменения и допълнения 
(ратифицирана с Указ № 4312 на Държавния 
съвет – бр. 97 от 1984 г.) (ДВ, бр. 65 от 2001 г.) 
и Протокола относно Мадридската спогодба 
за международна регистрация на марките, 
приет в Мадрид на 27 юни 1989 г., с неговите 
изменения и допълнения (ратифициран със 
закон – ДВ, бр. 35 от 2001 г.) и на заявените 
и регистрираните марки на Европейския 
съюз, на заявените и регистрираните наиме-
нования за произход и географски указания 
за земеделски продукти и храни, храни с 
традиционно специфичен характер, вина и 
спиртни напитки съгласно регламентите на 
Европейския съюз, както и съгласно дву-
странни договори между Европейския съюз 
и трети страни, речници, енциклопедии и 
други източници на информация, включи-
телно достъпни в интернет.

Чл. 35. (1) Когато се установи, че не са из-
пълнени изискванията на чл. 85, 86 или 87 от 
ЗМГО, на заявителя се изпраща уведомление 
за отказ на регистрацията.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват 
всички основания и мотиви за отказа и на 
заявителя се предоставя двумесечен срок 
за възражение. Ако в срока по изречение 
първо заявителят не отговори или възрази 
неоснователно, се взема решение за отказ на 
регистрацията.
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Чл. 36. (1) Когато се установи, че географ-
ското означение отговаря на изискванията на 
чл. 85 от ЗМГО и не са налице основанията 
за отказ по чл. 86 и 87 от ЗМГО, в 7-дневен 
срок се взема решение за регистрация на 
географското означение. В решението се по-
сочват регистров номер и дата на регистраци-
ята, които се вписват в Държавния регистър 
на географските означения. Заявителят се 
вписва като първи ползвател и му се издава 
свидетелство за използване на географското 
означение след заплащане на дължимата 
държавна такса.

(2) Когато заявката за вписване на послед-
ващ ползвател отговаря на изискванията на 
чл. 98, ал. 1 – 4 от ЗМГО, в 7-дневен срок се 
взема решение за вписване на заявителя в Дър-
жавния регистър на географските означения 
като ползвател и му се издава свидетелство 
за използване на географското означение след 
заплащане на дължимата държавна такса.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 37. (1) В едномесечен срок от постъп-
ването на уведомлението на Международното 
бюро по чл. 107, ал. 4 от ЗМГО за всяка меж-
дународна регистрация, по която Република 
България е посочена страна, се проверява дали:

1. списъкът на стоките и/или услугите 
отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 2 от 
ЗМГО;

2. са приложени правила за използване 
съгласно чл. 39, ал. 3 и чл. 40, ал. 2 от ЗМГО, 
придружени с превод на български език, в 
случаите на международна регистрация на 
колективна или сертификатна марка.

(2) В едномесечен срок от приключването 
на проверката по ал. 1 международната регис-
трация се публикува в Официалния бюлетин 
на Патентното ведомство, в случай че не са 
установени нередовности.

(3) Когато при проверката по ал. 1 се ус-
тановят нередовности, до Международното 
бюро се изпраща съобщение за предварителен 
пълен или частичен отказ за признаване на 
действието на международната регистрация, в 
което се посочват всички установени нередов-
ности, като на притежателя на международната 
регистрация се предоставя едномесечен срок 
за отстраняването им.

(4) Когато в срока по ал. 3 притежателят 
на международната регистрация не отговори, 
не отстрани нередовностите или възрази нео-
снователно, предварителният отказ се счита за 
окончателен, за което се изпраща съобщение 
до Международното бюро, освен в случаите 
на частичен отказ, когато се извършва пуб-
ликация по ал. 2 по отношение на стоките и 
услугите, за които са изпълнени изискванията 
на чл. 43, ал. 2 от ЗМГО.

(5) За всички публикувани съгласно ал. 2 
международни регистрации на марки се 
извършва експертиза по същество съгласно 
чл. 17, 18 и 19.

(6) Когато след експертизата по ал. 5 се 
установи, че е налице основание за отказ за 
признаване действието на международната 
регистрация за всички или за част от стоките 
или услугите на територията на Република 
България, на Международното бюро се из-
праща съобщение за предварителен пълен 
или частичен отказ, като се посочват всички 
основания и мотиви за отказа, а на прите-
жателя на международната регистрация се 
предоставя двумесечен срок за възражение.

(7) Когато след приключване на експерти-
зата по същество се установи, че не са налице 
основания за отказ за признаване на действието 
на международна регистрация на територията 
на Република България, на Международното 
бюро се изпраща съобщение, че служебната 
експертиза е извършена, но марката може да 
бъде обект на опозиция или възражения от 
трети лица. В съобщението се посочват датата, 
от която започват да текат, и датата, на която 
изтичат сроковете за подаване на опозиция 
или възражения от трети лица.

(8) Постъпилите в срока по чл. 51, ал. 1 от 
ЗМГО възражения се разглеждат по реда на 
чл. 23. Когато възражението е основателно, 
до Международното бюро се изпраща съобще-
ние за предварителен отказ, освен ако такова 
вече е било изпратено на основание ал. 6 със 
същите основания и мотиви.

(9) Ограничения в списъка на стоките и/
или услугите на международните регистра-
ции, по които Република България е посочена 
страна, се вписват в Международния регистър 
от Международното бюро.

(10) Решение за пълен или частичен отказ 
се взема при условията на чл. 20, ал. 3.

(11) Решението по ал. 10 се взема от дър-
жавен експерт не по-късно от един месец от 
изтичането на срока по чл. 20, ал. 2.

(12) Когато отказът за признаване на дейст-
вието на международна регистрация на тери-
торията на Република България е потвърден 
с влязло в сила решение или след изтичането 
на сроковете по чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 
от ЗМГО и когато опозиция или възражение 
от трети лица не са подадени или решението 
по подадената опозиция е влязло в сила, на 
Международното бюро се изпраща едно от 
следните съобщения:

1. за потвърждаване на предварителния 
отказ;

2. за оттегляне на предварителния от-
каз – изцяло или частично;

3. за признаване действието на между-
народната регистрация на територията на 
Република България.
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(13) Притежателят на международната 
регистрация има правото по чл. 47, ал. 3, 
изречения второ и трето и по чл. 57, ал. 13 
от ЗМГО, за което подава изрично писмено 
искане в Патентното ведомство.

(14) Искането по ал. 13 съдържа:
1. официален формуляр на Международното 

бюро за разделяне на международната регис-
трация, отнасящ се само до неоспорваните в 
експертизата по същество или с опозицията 
стоки и/или услуги;

2. изрично пълномощно, ако се подава 
чрез пълномощник по чл. 3, ал. 1 от ЗМГО;

3. документ за платени такси за заявяване и 
експертиза и за разделяне на международната 
регистрация, ако плащането е по банков път.

(15) Когато не са изпълнени изискванията на 
ал. 13 и 14, на притежателя на международната 
регистрация се изпраща съобщение, в което 
му се указва, че искането ще бъде изпратено 
в Международното бюро след отстраняване 
на всички нередовности.

(16) Разделянето на международните ре-
гистрации, по които Република България е 
посочена страна, се вписва в Международния 
регистър от Международното бюро.

Чл. 38. (1) Заместването на националната 
регистрация на марка с международната се 
извършва въз основа на изрично писмено 
искане от притежателя на международната ре-
гистрация, подадено в Патентното ведомство.

(2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа:
1. номера на международната регистрация;
2. номера на националната регистрация;
3. данни за притежателя на национална-

та и международната регистрация по чл. 3, 
ал. 1 – 3;

4. списък на стоките или услугите, изброени 
в международната регистрация, за които се 
иска заместването.

(3) Към искането се прилага документ за 
платена държавна такса.

(4) Заместването се допуска, когато се ус-
танови идентичност на марките, списъка на 
стоките и услугите и притежателя.

(5) Патентното ведомство изпраща съоб-
щение за извършеното заместване в Между-
народното бюро и на пълномощника.

Чл. 39. (1) Заявка за международна регис-
трация на национална марка се подава на 
място в Патентното ведомство, по пощата, по 
факс или по електронен път чрез официалната 
електронна поща на Патентното ведомство 
или чрез платформата на Международното 
бюро за електронно подаване на заявки за 
международна регистрация (Madrid eFiling).

(2) Заявката се подава на френски или 
английски език на официален формуляр на 
Международното бюро.

(3) Заявката по ал. 1 трябва да съдържа:

1. данни, идентични с националната ре-
гистрация или заявка, да се отнася за една 
и съща марка и за идентични стоки и/или 
услуги; в заявката се допуска ограничаване 
на списъка на стоките и/или услугите;

2. пълномощно, ако заявката се подава чрез 
пълномощник, който няма представителни 
права по базовата заявка или регистрация;

3. документ за платена такса, ако плаща-
нето е по банков път.

(4) Патентното ведомство извършва про-
верка на изискванията по ал. 1 – 3.

(5) За проверката и изпращането на заявката 
за международна регистрация в Междуна-
родното бюро заявителят заплаща държавна 
такса. Когато таксата не е платена или е 
платена в непълен размер, на заявителя се 
изпраща съобщение, с което му се указва, че 
заявката ще бъде изпратена след заплащане 
на дължимата такса в пълен размер.

Чл. 40. (1) За наименованията за произход, 
регистрирани по Лисабонската спогодба, се 
извършва експертиза по същество съгласно 
чл. 33 и чл. 34, ал. 2.

(2) Когато след експертизата по ал. 1 се 
установи, че е налице основание за отказ за 
предоставяне на закрила на международната 
регистрация на наименованието за произход 
на територията на Република България, на 
Международното бюро се изпраща съобщение 
за отказ, в което се посочват всички основа-
ния и мотиви за отказа, а на притежателя се 
предоставя двумесечен срок за възражение.

(3) Ако в срока по ал. 2 притежателят 
не отговори или възрази неоснователно, се 
взема решение за отказ за предоставяне на 
закрила на международната регистрация на 
наименованието за произход на територията 
на Република България.

Чл. 41. (1) Заявката за международна ре-
гистрация на регистрирано българско наиме-
нование за произход се подава в Патентното 
ведомство на френски или английски език на 
официален формуляр на Международното бюро.

(2) Заявката трябва да съдържа:
1. данни, идентични с националната ре-

гистрация, да се отнася за едно и също на-
именование за произход и за същата стока;

2. документ за платена държавна такса, 
когато плащането е по банков път.

(3) Патентното ведомство извършва про-
верка на изискванията по ал. 1 и 2.

(4) За проверката и изпращането на заявката 
за международна регистрация в Междуна-
родното бюро заявителят заплаща държавна 
такса. Когато таксата не е платена или е 
платена в непълен размер, на заявителя се 
изпраща съобщение, с което му се указва, че 
заявката ще бъде изпратена при заплащане 
на дължимата такса в пълен размер.
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Г л а в а  п е т а

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА МАРКА НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чл. 42. (1) В едномесечен срок след изти-
чането на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗМГО 
се извършва проверка дали са изпълнени 
изискванията за преобразуване на заявката/
регистрацията на марка на Европейския съюз 
в национална заявка за марка в Патентното 
ведомство.

(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи, 
че не са изпълнени изискванията на чл. 112, 
ал. 2 от ЗМГО, производството по искането 
за преобразуване се прекратява с решение 
на държавен експерт, за което се уведомява 
заявителят/притежателят.

(3) Ако искането за преобразуване отговаря 
на изискванията на чл. 112, ал. 2 от ЗМГО, 
заявката/регистрацията на марка на Евро-
пейския съюз се преобразува в национална 
заявка за марка с решение на държавен екс-
перт, като заявката се вписва в Държавния 
регистър на марките с входящ номер и дата 
съгласно чл. 112, ал. 3 или 4 от ЗМГО.

(4) Разпоредбите на чл. 16 – 26 се прилагат 
и по отношение на преобразувани заявки или 
регистрации на марки на Европейския съюз 
в национални заявки.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се прилага за заявките 
за регистрация на марки и географски озна-
чения, по които няма влязло в сила решение 
до влизането є в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 42, ал. 5 от ЗМГО.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага 
на председателя на Патентното ведомство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 
ОТ 2 АПРИЛ 2021 Г.

за приемане на Методика за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на универ
салната пощенска услуга и за определяне 
на критерии за наличие на несправедлива 

финансова тежест

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Методика за 
изчисляване на нетните разходи от извърш-
ване на универсалната пощенска услуга и 
за определяне на критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест.

Заключителни разпоредби
§ 1. Методиката се приема на основание 

чл. 15, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските 

услуги и влиза в сила от датата на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

§ 2. Отменя се Методиката за изчисля-
ване на нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга, приета с 
Постановление № 199 на Министерски съвет 
от 2011 г. (ДВ, бр. 55 от 2011 г.).

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

МЕТОДИКА
за изчисляване на нетните разходи от из
вършване на универсалната пощенска услуга 
и за определяне на критерии за наличие на 

несправедлива финансова тежест

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) Тази методика урежда реда и 
начина за изчисляване на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 
услуга и определя критерии за наличие на 
несправедлива финансова тежест.

(2) За целите на методиката пощенският 
оператор, на когото със Закона за пощенските 
услуги е възложено задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга на тери-
торията на цялата страна чрез организирана 
и управлявана от него пощенска мрежа, ще 
се нарича „задължен оператор“.

Чл. 2. (1) Задължението за извършване 
на универсалната пощенска услуга включва:

1. извършване на универсалната пощенска 
услуга на територията на цялата страна така, 
че да се осигури възможност за ползването є 
от всеки потребител, независимо от географ-
ското му местоположение;

2. осигуряване на универсалната пощенска 
услуга в точките за достъп до пощенската 
мрежа на задължения оператор, в рамките 
на работното време и с периодичност на 
събирането и доставките, съответстващи на 
изискванията на чл. 33 от Закона за пощен-
ските услуги;

3. извършване на универсалната пощенска 
услуга с качество, отговарящо на нормативите 
по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските 
услуги;

4. предоставяне на универсалната пощенска 
услуга на достъпни цени, еднакви за еднак-
вите услуги на територията на цялата страна;

5. извършване на универсалната пощенска 
услуга безплатно в случаите по чл. 80 от За-
кона за пощенските услуги.

(2) За целите на методиката работата на 
задължения оператор се описва чрез следните 
компоненти, които се формират въз основа 
на задължението по ал. 1:
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1. географско покритие – включва отделни 
географски територии, които не се припокри-
ват и всички заедно покриват територията 
на страната;

2. услуги – включва услугите по чл. 34 от 
Закона за пощенските услуги;

3. цени – включва цените по видове услуги 
от универсалната пощенска услуга, образувани 
от задължения оператор съгласно изисквани-
ята за определяне на цената на универсалната 
пощенска услуга;

4. качество – включва качеството на из-
вършваната универсална пощенска услуга, 
отчетено в съответствие с нормативите по 
чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските 
услуги;

5. честота на доставяне – включва осигу-
ряването на универсалната пощенска услуга 
съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за 
пощенските услуги;

6. пощенска мрежа – включва стационарни 
и/или мобилни пощенски станции, пощен-
ски агентства и изнесени пощенски гишета, 
разменни и сортировъчни центрове и възли, 
транспортни и технически средства, чрез които 
задълженият оператор осигурява извършване 
на универсалната пощенска услуга на тери-
торията на цялата страна.

Чл. 3. (1) Нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга се изчисляват 
за период, отнасящ се до предходната кален-
дарна година, приключваща на 31 декември. 
При изчисляването на нетните разходи се 
отчитат подходящ дял от неуниверсалните 
пощенски услуги и другите търговски дейности, 
относими към изпълнение на задължението и 
повлияни, в резултат от поемането му, вклю-
чително натрупаните нематериални и пазарни 
ползи за оператора, стимули за ефикасност на 
разходите и правото му на разумна печалба.

(2) Задълженият оператор изчислява нет-
ните разходи от извършване на универсалната 
пощенска услуга като разлика между нетни-
те разходи при работата му със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга и при работа на същия оператор без 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга.

(3) Размерът на нетните разходи по ал. 2 
се коригира с паричната равностойност на 
нематериалните и пазарни ползи и паричната 
равностойност на стимулите за ефикасност на 
разходите на задължения оператор за периода, 
за който се изчисляват нетните разходи.

(4) Изчисляването на нетните разходи по 
ал. 2 за всеки от компонентите по чл. 2, ал. 2 
се извършва поотделно и по начин, при който 
се избягва двойното отчитане на каквито и 
да било разходи и преки или косвени ползи. 
Задълженият оператор използва едни и същи 
компоненти както за описание на работата 
си със задължение за извършване на универ-

салната пощенска услуга, така и за работата 
си, в случай че не е задължен да извършва 
универсалната пощенска услуга (работа без 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга).

(5) На задължения оператор е осигурено 
правото на разумна печалба при спазване 
на изискванията по чл. 5 от Решението на 
Европейската комисия от 20 декември 2011 г. 
относно прилагането на член 106, параграф 2  
от Договора за функционирането на Евро-
пейския съюз за държавната помощ под фор-
мата на компенсация за обществена услуга, 
предоставена на определени предприятия, 
натоварени с извършването на услуги от общ 
икономически интерес (ОВ, L 7, 11.01.2012 г.).

Чл. 4. Стъпките за изчисляване на нетните 
разходи са следните:

1. изчисляване на приходи и разходи на 
задължения оператор при работа със за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга;

2. изчисляване на приходи и разходи, кои-
то биха възникнали за задължения оператор 
при работа без задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга;

3. изчисляване на размера на нетните 
разходи от извършване на универсалната 
пощенска услуга;

4. коригиране на размера на нетните 
разходи от задължението за извършване на 
универсалната пощенска услуга с паричната 
равностойност на нематериалните и пазарни 
ползи и стимулите за ефикасност на разходите.

Чл. 5. (1) В срок до 1 март на текущата 
година задълженият оператор уведомява 
Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС) за намерението си да кандидатства за 
компенсиране на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната по-
щенска услуга за предходната година.

(2) Към уведомлението по ал. 1 задължени-
ят оператор представя хипотетичен сценарий 
за работа без задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга, изготвен в 
съответствие с чл. 7 въз основа на прогноз-
ни данни.

(3) Задълженият оператор доказва достовер-
ността на сценария по ал. 2 чрез представяне 
на оценките по чл. 7, ал. 2, т. 2, букви „а“ – „е“ 
и като съпостави прогнозни данни за:

1. рентабилността си при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга за периода, за който се 
изчисляват нетните разходи, като я сравни с 
рентабилността на операторите, извършващи 
както услуги от обхвата на универсалната 
пощенска услуга, така и неуниверсални по-
щенски услуги на територията на страната за 
годината, предхождаща годината, за която се 
изчисляват нетните разходи, и
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2. производителността си при работа без 
задължение за извършване на универсална-
та пощенска услуга за периода, за който се 
изчисляват нетните разходи, като я сравни с 
производителността си по видове услуги (уни-
версалната пощенска услуга, неуниверсални 
пощенски услуги и други търговски дейности) 
при работа със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга за същия 
период.

(4) Към сценария задълженият оператор 
представя:

1. описание на начина, по който ще се 
определи размерът на разумната печалба, за 
целите на изчисленията в чл. 8;

2. описание на подхода за изчисляване на 
нематериалните и пазарни ползи, посочени 
в чл. 9, от което да е видно дали те ще бъ-
дат отчетени при изчисляване на работа без 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга.

(5) Когато операторът не докаже достовер-
ността на сценария по ал. 2, КРС в 14-дневен 
срок от внасянето на сценария по ал. 2 може 
да го върне:

1. за преработка, като даде задължителни 
указания за промени;

2. за цялостна преработка.
(6) В случаите по ал. 5 задълженият опера-

тор в 14-дневен срок от уведомяването внася 
преработен сценарий заедно с доказателствата 
по ал. 3.

(7) В срок до 30 април на текущата година 
КРС се произнася със становище доколко 
сценарият по ал. 2 е приложим на практика 
и/или е достоверен.

Раздел II
Изчисляване на размера на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 

услуга

Чл. 6. (1) Приходите на задължения опера-
тор при работа със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга включват 
всички отчетени приходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга и подходящ 
дял от приходите от извършване на неуни-
версални пощенски услуги и други търговски 
дейности, относими към изпълнение на за-
дължението и повлияни, в резултат от поема-
нето му, за периода, за който се изчисляват 
нетните разходи.

(2) Разходите на задължения оператор 
при работа със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга включват 
всички отчетени разходи (преки и непреки), 
свързани с и необходими за извършване на 
универсалната пощенска услуга и подходящ 
дял от разходите за извършване на неуни-
версални пощенски услуги и други търгов-
ски дейности, относими към изпълнение 

на задължението и повлияни, в резултат от 
поемането му, за периода, за който се изчис-
ляват нетните разходи.

(3) За целите на методиката приходите и 
разходите от извършване на универсалната 
пощенска услуга, както и делът на неуни-
версални пощенски услуги и други търговски 
дейности, отчетени от задължения оператор 
при работа със задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга за периода, 
за който се изчисляват нетните разходи, 
се натрупват в разходни центрове. Броят 
на разходните центрове е равен на броя на 
географските територии в съответствие с 
компонента географско покритие по чл. 2, 
ал. 2, т. 1.

(4) Разходните центрове по ал. 3 се описват 
най-малко със следните характеристики:

1. географско покритие – брой и наиме-
нование на населените места и население 
по населени места, които се включват в гео-
графската територия за съответния разходен 
център;

2. елементи на пощенската мрежа – брой 
на звената и средствата от пощенската мре-
жа по видове, които пораждат приходите и 
разходите за съответния разходен център, и 
описание на участието на всеки елемент в 
процеса по извършване на универсалната 
пощенска услуга, неуниверсални пощенски 
услуги и други търговски дейности;

3. брой на персонала, който обслужва 
описаните по т. 2 елементи на пощенската 
мрежа за съответния разходен център – общо 
и по видове елементи, включително брой 
на персонала, ангажиран с извършване на 
универсалната пощенска услуга, неунивер-
сални пощенски услуги и други търговски 
дейности – общо и по видове услуги;

4. брой обработени пратки – приети и до-
ставени чрез описаните по т. 2 елементи на 
пощенската мрежа за съответния разходен 
център, включително по видове услуги;

5. размер на приходите общо и по видове 
услуги – универсалната пощенска услуга, 
неуниверсални пощенски услуги и други 
търговски дейности;

6. размер на разходите, в това число преки 
и непреки, общо и по видове услуги – уни-
версалната пощенска услуга, неуниверсални 
пощенски услуги и други търговски дейности.

(5) За натрупването на приходите и разхо-
дите в разходните центрове при работа със 
задължение за извършване на универсална-
та пощенска услуга се използват данните, 
получени от Системата за разпределение на 
разходите по видове услуги (Система), при-
лагана от задължения оператор в изпълнение 
на чл. 29б, ал. 1 от Закона за пощенските 
услуги за периода, за който се изчисляват 
нетните разходи.
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(6) Задълженият оператор представя в 
табличен вид резултатите от разпределени-
ето на приходите и разходите при работа със 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга в съответствие с ал. 5 заед-
но с всички допълнителни данни към тях, 
придружени от необходимите пояснения, по 
разходни центрове, включително размера на 
разумната печалба, по смисъла на чл. 66, ал. 2, 
т. 6 от Закона за пощенските услуги, заедно с 
необходимите документи, доказващи начина 
на определянето є. Избраният от задължения 
оператор табличен вид следва да позволява 
проследяване на връзката между резултати-
те и данните от Системата, придружени от 
необходимите пояснения.

Чл. 7. (1) Въз основа на компонентите по 
чл. 2, ал. 2 задълженият оператор разработва 
хипотетичен сценарий за работата си, когато 
не е задължен да извършва универсалната 
пощенска услуга, като няма ограничения 
за броя на избраните от него компоненти и 
компонентът географско покритие винаги се 
отчита.

(2) Сценарият по ал. 1 задължително съ-
държа:

1. описание и мотиви за избора на компо-
нентите по чл. 2, ал. 2, различни от компо-
нента географско покритие, които се отчитат 
при работа без задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга;

2. описание на преструктурирането на 
дейността при работа без задължение за из-
вършване на универсалната пощенска услуга 
заедно със:

а) оценка и анализ на разходите, които 
операторът би избегнал при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга;

б) оценка на ефекта от преструктурирането 
на дейността върху размера на разходите по 
видове услуги – универсалната пощенска ус-
луга, неуниверсални пощенски услуги и други 
търговски дейности; в оценката следва да бъде 
включен анализ на ефекта от преструктури-
рането на дейността върху преките, общите 
и постоянните разходи на дружеството;

в) оценка и анализ на приходите, които 
операторът би пропуснал при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга;

г) оценка на ефекта от преструктурира-
не на дейността върху броя на пратките и 
услугите и размера на приходите общо и по 
видове услуги – универсалната пощенска ус-
луга, неуниверсални пощенски услуги и други 
търговски дейности;

д) оценка на ефекта от преструктуриране на 
дейността върху необходимия брой персонал в 
условията на сценария с оглед на гарантиране 

предоставянето на услугите и запазването 
на териториалното покритие в резултат от 
преструктурирането на дейността;

е) оценка относно наличие на разходи  
и/или приходи, които се отчитат и за целите 
на изчисляване на нетни разходи от извършва-
не на услуги извън обхвата на универсалната 
пощенска услуга, възложени на задължения 
оператор като услуга от общ икономически 
интерес;

3. данни за характеристиките на всеки 
разходен център по чл. 6, ал. 4, които за-
дълженият оператор отчита при работа без 
задължение за извършване на универсал-
ната пощенска услуга за периода, за който 
се изчисляват нетните разходи; данните за 
характеристиките на всеки разходен център 
при работа без задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга се пред-
ставят в табличен вид и позволяват пряко 
сравнение с данните за характеристиките 
на всеки разходен център при работа със 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга;

4. размер на разходите по разходни центрове 
при работа без задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга и описание 
на начина на тяхното определяне;

5. размер на приходите по разходни центро-
ве, при работа без задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга и описание 
на начина на тяхното определяне.

(3) Приходите и разходите при работа без 
задължение за извършване на универсална-
та пощенска услуга включват приходите и 
разходите, които биха възникнали, когато 
задълженият оператор извършва услуги от 
обхвата на универсалната пощенска услуга 
и подходящ дял от приходите и разходите, 
от извършване на неуниверсални пощенски 
услуги и други търговски дейности, относими 
към изпълнение на задължението съгласно 
разработения по ал. 1 сценарий.

(4) Задълженият оператор представя в 
табличен вид резултатите от изчисленията 
на приходите и разходите при работа без 
задължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга заедно с всички допълнителни 
данни към тях, придружени от необходимите 
пояснения, по разходни центрове.

(5) Към изчисленията по ал. 4 задълженият 
оператор представя данни за:

1. рентабилността си при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга за периода, за който се 
изчисляват нетните разходи, като я сравни с 
рентабилността на операторите, извършващи 
както услуги от обхвата на универсалната 
пощенска услуга, така и неуниверсални по-
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щенски услуги на територията на страната за 
годината, предхождаща годината, за която се 
изчисляват нетните разходи, и

2. производителността си по видове услуги 
(универсална пощенска услуга, неуниверсални 
пощенски услуги и други търговски дейности) 
при работа без задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга за периода, 
за който се изчисляват нетните разходи, като 
я сравни с производителността си по видове 
услуги (универсалната пощенска услуга, не-
универсални пощенски услуги и други тър-
говски дейности) при работа със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга за същия период.

Чл. 8. (1) Размерът на нетните разходи от 
извършване на универсалната пощенска услуга 
се изчислява по следната формула:

НР = (П – Р) – (П1 – (Р1 + РП)), където
НР е размерът на нетните разходи от из-

вършване на универсалната пощенска услуга;
П – размерът на отчетените от задължения 

оператор приходи при работа със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга;

Р – размерът на отчетените от задължения 
оператор разходи при работа със задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга;

П1 – размерът на приходите, изчислени 
от задължения оператор, при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга съгласно сценария по чл. 7;

Р1 – размерът на разходите, изчислени 
от задължения оператор, при работа без за-
дължение за извършване на универсалната 
пощенска услуга съгласно сценария по чл. 7;

РП – размерът на разумната печалба, из-
числен при спазване на изискванията по чл. 5 
от Решението на Европейската комисия от  
20 декември 2011 г. относно прилагането на 
член 106, параграф 2 от Договора за функцио-
нирането на Европейския съюз за държавната 
помощ под формата на компенсация за об-
ществена услуга, предоставена на определени 
предприятия, натоварени с извършването на 
услуги от общ икономически интерес (ОВ,  
L 7, 11.01.2012 г.). Разумната печалба се изчис-
лява само при условие, че не е включена при 
формиране на работата със и без задължение 
за извършване на универсалната пощенска 
услуга.

(2) За целите на методиката изчисленият 
размер на нетните разходи по ал. 1 се приема 
за положително число.

(3) До изтичане на възложеното задължение 
на „Български пощи“ – ЕАД, съгласно § 70 
от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за пощенските услуги размерът на 
разумната печалба, изчислен при условията на 

чл. 8, ал. 1, не надвишава съответния суапов 
процент плюс сто базисни пункта, но не по-
малко от три процента.

Раздел IІІ
Коригиране на размера на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 

услуга

Чл. 9. (1) Задълженият оператор определя 
нематериалните и пазарни ползи, натрупани 
от възложеното задължение за извършване на 
универсалната пощенска услуга за съответната 
година, за която се изчисляват нетните разходи, 
като отчита най-малко следните показатели:

1. престиж на фирмената/търговската марка 
в резултат на предоставянето на универсалната 
пощенска услуга;

2. ползи, произтичащи от повсеместността/
организацията на продажбите;

3. ползи, свързани с размера на пазарния 
дял;

4. търговски ползи от реализирането на 
икономии от мащаба и обхвата;

5. ползи, произтичащи от специални права 
за търговия;

6. ползи от данъчни облекчения, включи-
телно освобождаване на услугите от обхвата 
на универсалната пощенска услуга от облагане 
с данък върху добавената стойност;

7. митнически ползи;
8. рекламни ползи.
(2) Показателите по ал. 1 се оценяват 

поединично и съвкупно въз основа на данни 
от проучване, организирано от задължения 
оператор и проведено от независима органи-
зация, и/или въз основа на други общоприети 
европейски подходи и методи за оценка на 
нематериални активи.

(3) Данните от проучването по ал. 2 се 
представят в Комисията за регулиране на 
съобщенията заедно с обосновка на оценката.

Чл. 10. (1) Стимулите за ефикасност на 
разходите се определят, като се анализира 
изменението в ефикасността на задължения 
оператор по отношение на предоставяне на 
универсалната пощенска услуга за периода, за 
който се изчисляват нетните разходи, спрямо 
предходния отчетен период.

(2) Ефикасността на задължения опера-
тор се оценява на базата на изменението в 
разходите за предоставяне на универсалната 
пощенска услуга и доставените пощенски 
пратки за периода, за който се изчисляват 
нетните разходи от извършването на универ-
салната пощенска услуга, спрямо предходния 
отчетен период, като се отчете влиянието на 
инфлацията.

(3) Оценката на ефикасността на задъл-
жения оператор се извършва, както следва:

1. определя се коефициент на ефикасност 
на задължения оператор по следната формула:



СТР.  34  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

Еф = 1 –  , където

Еф е коефициентът, който изразява по-
вишаване или понижаване на ефикасността 
на задължения оператор за едногодишния 
период;

Р1 – размерът на отчетените разходи от 
извършване на универсалната пощенска услуга 
за периода, за който се изчисляват нетните 
разходи;

Р0 – размерът на отчетените разходи от 
извършване на универсалната пощенска ус-
луга за периода, предхождащ този, за който 
се изчисляват нетните разходи;

Т1 – общият брой на доставените пощенски 
пратки за периода, за който се изчисляват 
нетните разходи;

Т0 – общият брой на доставените пощенски 
пратки за периода, предхождащ този, за който 
се изчисляват нетните разходи;

i – размерът на инфлацията, изчислена на 
базата на индекса на потребителските цени за 
едногодишния период, за който се изчисляват 
нетните разходи.

Задълженият оператор се счита за по-ефи-
касен при положителна стойност на Еф и за 
неефикасен при отрицателна стойност на Еф.

2. В случай че Еф е с отрицателна стой-
ност се определя парична равностойност, с 
която се коригира размерът на нетните раз-
ходи, като Еф се умножава по общия размер 
на променливите разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга.

Чл. 11. Размерът на нетните разходи, изчис-
лен по реда на чл. 8, се коригира в следната 
поредност:

1. определената съгласно чл. 9 парична 
равностойност на нематериалните и пазарни 
ползи се изважда от размера на нетните разхо-
ди от извършване на универсалната пощенска 
услуга, ако техният ефект вече не е бил взет 
предвид в разработването на хипотетичния 
сценарий;

2. определената съгласно чл. 10 парична 
равностойност на стимулите за ефикасност на 
разходите се изважда от размера на нетните 
разходи, получен по т. 1.

Раздел IV
Определяне и доказване на несправедлива 
финансова тежест за задължения оператор 
въз основа на общия размер на нетните 
разходи от извършване на универсалната 

пощенска услуга

Чл. 12. (1) Задълженият оператор представя 
в Комисията за регулиране на съобщенията 

заявление за компенсиране на нетните разходи 
от извършване на универсалната пощенска 
услуга за предходната година съгласно чл. 29а, 
ал. 1, 2 и 3 от Закона за пощенските услуги 
след получаване на становището по чл. 5, ал. 7 
и заявено намерение по чл. 5, ал. 1.

(2) Задълженият оператор прилага към 
заявлението по ал. 1 следните документи:

1. резултати от разпределението на приходи-
те и разходите заедно с всички допълнителни 
данни към тях, придружени от необходимите 
пояснения, по разходни центрове в табличен 
вид съгласно чл. 6;

2. сценария по чл. 7 заедно с необходимите 
документи, в т. ч.:

а) резултатите от извършените оценки по 
чл. 7, ал. 2, т. 2;

б) резултатите от изчисленията на приходи-
те и разходите заедно с всички допълнителни 
данни към тях, придружени от необходимите 
пояснения, по разходни центрове в табличен 
вид съгласно чл. 7, ал. 4;

в) размера на разумната печалба, вклю-
чен в изчисленията по чл. 8, заедно с необ-
ходимите документи, доказващи начина на 
определянето є;

г) информацията по чл. 7, ал. 5;
3. изчисления и данни в табличен вид, 

придружени от необходимите пояснения и 
документи, доказващи изчисленията на нет-
ните разходи по реда на чл. 8;

4. начин на определяне на нематериалните 
и пазарни ползи и изчисляване на паричната 
им равностойност, заедно с необходимите 
документи, доказващи изчисленията, включи-
телно резултати от проучването, на базата на 
което са оценени нематериалните и пазарни 
ползи съгласно чл. 9;

5. начин на определяне на стимулите за 
ефикасност и изчисляване на паричната им 
равностойност заедно с необходимите докумен-
ти, доказващи изчисленията съгласно чл. 10;

6. размер на нетните разходи, изчислен по 
реда на чл. 11.

Чл. 13. (1) Внесеното заявление по чл. 12, 
ал. 1 заедно с документите към него съгласно 
чл. 12, ал. 2 се предоставят от Комисията за 
регулиране на съобщенията на регистриран 
одитор за одит съгласно чл. 29а, ал. 4 от За-
кона за пощенските услуги.

(2) В тримесечен срок от подаването на 
заявлението по чл. 12, ал. 1 Комисията за 
регулиране на съобщенията се произнася с 
решение относно:

1. размера на нетните разходи от извършване 
на универсалната пощенска услуга;

2. наличието на несправедлива финансова 
тежест от извършването на универсалната 
пощенска услуга и нейния размер.
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС 
за безопасен превоз на пакетирано отработено 
ядрено гориво, плутоний и високо радиоактив
ни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приет с Резолюция MSC.88(71) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 27 май 1999 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2001 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като отбелязва приемането от Асамблеята 
на резолюции:

 – А.748(18) относно Кодекса за безопасен 
превоз на отработено ядрено гориво, плутоний 
и високо радиоактивни отпадъци в контейнери 
на борда на кораби (INF Кодекс);

 – А.790(19) относно прегледа на INF Ко-
декса;

 – А.853(20) относно измененията към INF 
Кодекса; и

 – А.854(20) относно Насоки за разработва-
не на аварийни планове на борда на кораби, 
превозващи материали, които са предмет на 
INF Кодекса,

Като признава необходимостта от осигу-
ряване на задължително прилагане на дого-
ворените международни стандарти за превоз 
на товари от INF по море,

Като отбелязва също Резолюция MSC.87(71), 
с която прие измененията към глава VII от 
Международната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., 
с измененията, за да направи разпоредбите 
на INF Кодекса задължителни съгласно тази 
Конвенция на или след 1 януари 2001 г.,

Като взема предвид на своята седемдесет 
и първа сесия текста на предложения INF 
Кодекс,

1. Приема Международния кодекс за безо-
пасен превоз на пакетирано отработено ядре-
но гориво, плутоний и високо радиоактивни 
отпадъци на борда на кораби (INF Кодекс), 
чийто текст се съдържа в Приложението към 
тази резолюция;

2. Отбелязва, че съгласно измененията към 
глава VII от Конвенцията SOLAS от 1974 г. 
измененията към INF Кодекса се приемат, 
въвеждат се в сила и влизат в сила в съот-
ветствие с разпоредбите на член VIII от тази 

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

(3) Решението по ал. 2 се изготвя въз основа 
на резултатите от одита и анализ на: показате-
лите за икономическо и финансово състояние 
на задължения оператор; отчетения финансов 
резултат от задължения оператор по видове 
услуги за периода, за който се изчисляват 
нетните разходи; дела на нетните разходи от 
общия размер на приходите от извършване 
на универсална пощенска услуга и др.

Чл. 14. (1) Комисията за регулиране на съ-
общенията определя наличието и размера на 
несправедливата финансова тежест за задъл-
жения оператор, при условие че са изпълнени 
следните критерии едновременно:

1. размерът на нетните разходи, изчислен 
по реда на чл. 11 и потвърден от одитора, е 
положително число;

2. салдото от финансови разчети с други 
пощенски администрации не може да покрие 
размера на нетните разходи, изчислен по реда 
на чл. 11 и потвърден от одитора;

3. делът на нетните разходи от общия размер 
на приходите от извършване на универсална 
пощенска услуга надвишава 3 на сто;

4. анализът на финансовото и икономи-
ческото състояние на задължения оператор 
показва, че е налице несправедлива финансова 
тежест съгласно § 1, т. 37 от допълнителните 
разпоредби на Закона за пощенските услуги.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази методика:
1. „Преки разходи“ са разходите, отнасящи 

се пряко до дадена услуга и/или разходен 
център. Тези разходи се начисляват пряко към 
услугите и разходните центрове, използвани 
за целите на изчисляване на нетните разходи.

2. „Непреки разходи“ са разходите, които 
не могат да бъдат отнесени пряко към даде-
на услуга или разходен център, но следва да 
бъдат отчетени в процеса на изчисление на 
нетните разходи.

3. „Постоянни разходи“ са разходите, които 
не зависят от реализираните обеми услуги, т.е. 
не променят стойността си според промяна 
в трафика.

4. „Променливи разходи“ са разходите, 
които зависят от реализирания обем услуги 
и променят стойността си според промяната 
в трафика.

5. „Общи разходи“ представляват „преките“ 
разходи, включващи пряко начислените разхо-
ди към даден разходен център и/или услуга и 
„непреките“, представляващи допълнителните 
разходи, които могат да бъдат отнесени към 
съответния разходен център и/или услуга.

Заключителна разпоредба
§ 2. Методиката се приема на основание 

чл. 15, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските 
услуги.
2119
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Конвенция относно процедурата за изменение, 
приложима към Приложението към Конвен-
цията, различно от глава I;

3. Изисква от генералния секретар да 
предаде заверени копия от тази резолюция и 
текста на INF Кодекса, съдържащ се в Прило-
жението, на всички договарящи правителства 
по Конвенцията;

4. Освен това отправя искане към генерал-
ния секретар да предаде копия от тази резо-
люция и Приложението към нея на членовете 
на Организацията, които не са договарящи 
правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН 
ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО 
ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО 
РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА 

НА КОРАБИ (INF Code)

Глава 1 – Общи положения
1.1 Определения
1.1.1 За целите на този Кодекс:

.1  „Администрация“ означава прави-
телството на държавата, под чието 
знаме плава корабът.

.2  „Конвенция“ означава Международ-
ната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море от 1974 г., 
с измененията.

.3  „INF товар“ означава пакетирано 
отработено ядрено гориво, плутоний 
и силно радиоактивни отпадъци, 
превозвани като товар в съответ-
ствие с клас 7 от Международния 
кодекс за превоз на опасни товари 
по море, таблица 10, 11, 12 или 13.

.4  „Отработено ядрено гориво“ озна-
чава материал, съдържащ уранови, 
ториеви и/или плутониеви изотопи, 
който е бил използван за поддър-
жане на самоподдържаща се ядрена 
верижна реакция.

.5  „Плутоний“ означава получената 
смес от изотопи от този материал, 
извлечен от отработено ядрено го-
риво от преработка.

.6  „Силно радиоактивни отпадъци“ оз-
начава течни отпадъци в резултат 
на експлоатацията на системата за 
първи етап на извличане или кон-
центрирани отпадъци от последващ 
етап на извличане в съоръжение за 
преработка на отработено ядрено 
гориво или твърди вещества, в ко-
ито са преобразувани такива течни 
отпадъци.

.7  „IMDG кодекс“ означава Междуна-
роден кодекс за превоз на опасни 
товари по море, определен в правило 
VII/14.6 от Конвенцията.

.8  „IBC кодекс“ означава Международен 
кодекс за конструкцията и оборудва-
нето на кораби, превозващи опасни 

химикали в наливно състояние, 
както е определен в правило VII/8.1 
от Конвенцията.

.9  „Инцидент“ означава всяко съ-
битие или поредица от събития, 
включително загуба на целостта на 
контейнера, с един и същ произход, 
които водят или могат да доведат 
до освобождаване или вероятно 
освобождаване на INF товар.

.10  „Освобождаване“ означава изтичане 
на INF товар от неговата система 
за херметизация или загубата на 
INF товарен пакет.

1.1.2 За целите на този Кодекс, корабите, 
превозващи INF товари, се причисляват към 
следните три класа, в зависимост от общата 
активност на превозваните на борда INF товари:

Кораб клас INF 1 –  Кораби, които са ли-
цензирани да пре-
возват INF товари 
с обща активност, 
по-малка от 4000 
TBq.

Кораб клас INF 2 –  Кораби, които са 
лицензирани да 
превозват отрабо-
тено ядрено гориво 
или силно радио-
активни отпадъци 
с обща активност 
по-малка от 2 × 106 
TBq, и кораби, кои-
то са лицензирани 
да превозват плу-
тоний с обща ак-
тивност, по-малка 
от 2 × 105 TBq.

Кораб клас INF 3 –  Кораби, които са 
лицен зи рани да 
превозват отрабо-
тено ядрено гориво 
или силно радио-
активни отпадъци, 
и кораби, които 
са лицензирани да 
превозват плутоний 
без ограничение на 
максималната обща 
активност на мате-
риалите.

1.2 Приложение1

1.2.1 Този Кодекс се прилага за кораби, 
извършващи превоз на INF товари, както е 
предвидено в правило VII/15 от Конвенцията.

1.2.2 В допълнение към изискванията на 
този Кодекс, разпоредбите на IMDG кодекса 
трябва да се прилагат за превоза на INF товари.

1  Прави се препратка и към Резолюция А.893(21) – 
Насоки за планиране на пътуване. На своята 
седемдесет и първа сесия Комитетът по мор-
ска безопасност възложи на секретариата на 
ММО да включи тази бележка под линия след 
приемането на тези насоки от Асамблеята на 
ММО на своята двадесет и първа сесия.
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1.2.3 На пътническите кораби не се разре-
шава превоз на INF товари, които би трябвало 
да се превозват на кораби клас INF 3.

1.3 Прeглед и освидетелстване
1.3.1 Преди да се извърши превозът на INF 

товари, корабът, предназначен за превоз на 
INF товари, подлежи на първоначален преглед, 
който включва пълен преглед на неговата 
конструкция, оборудване, приспособления, 
съоръжения и материали, доколкото корабът 
е обхванат от този Кодекс.

1.3.2 Администрацията или организация, 
призната от нея в съответствие с правило I/6 
на Конвенцията, след първоначалния преглед, 
изискван в 1.3.1, издава на кораба Междуна-
родно свидетелство за годност за превоз на 
INF товари, образецът на което е посочен в 
допълнението.

1.3.3 Кораб, лицензиран за превоз на INF 
товари, подлежи на проверки и прегледи съг-
ласно приложимите разпоредби на глава I  
от Конвенцията, за да се гарантира, че кон-
струкцията, оборудването, приспособленията, 
съоръженията и материалите отговарят на 
разпоредбите на този Кодекс.

1.3.4 Международното свидетелство за 
годност за превоз на INF товари престава да 
бъде валидно, ако прегледът, изискван съг-
ласно 1.3.3, не е извършен или е показал, че 
корабът не отговаря на разпоредбите на този 
Кодекс, или когато свидетелството на този 
кораб, изисквано от Конвенцията, е изтекло.

Глава 2 – Устойчивост на повреда
2.1 Устойчивостта на повреда на кораб 

клас INF 1 трябва да удовлетворява Адми-
нистрацията.

2.2 Кораб клас INF 2 трябва:
.1  ако е построен в съответствие със 

стандартите за пътнически кораб, 
да отговаря на изискванията за 
устойчивост на повреда от част B 
на глава II-1 от Конвенцията; или

.2  ако е построен в съответствие със 
стандартите за товарен кораб, да 
отговаря на изискванията за устой-
чивост на повреда от част B-1 на 
глава II-1 от Конвенцията, незави-
симо от дължината на кораба.

2.3 Кораб клас INF 3 трябва да отговаря на:
.1  изискванията за устойчивост на пов-

реда по отношение на способността 
за оцеляване на кораби от тип 1 и 
местоположението на товарните от-
сеци в глава 2 от IBC Кодекса; или

.2  независимо от дължината на ко-
раба, изискванията за устойчивост 
на повреда в част B-1 на глава II-1 
от Конвенцията, като се използва 
индексът на подразделение RINF, 
както е посочено по-долу:

RINF = R + 0,2(1 – R)

Глава 3 – Мерки за противопожарна 
безопасност

3.1 Мерките за противопожарна безопасност 
на кораб клас INF 1 трябва да удовлетворяват 
Администрацията.

3.2 Корабите от класове INF 2 и 3, неза-
висимо от техния размер, се оборудват със 
следните системи и оборудване:

.1  пожарогасителна система с вода, 
отговаряща на изискванията на 
правило II-2/4 от Конвенцията;

.2  стационарни пожарогасителни прис-
пособления в машинни отделения 
от категория А, както са определени 
в правило II-2/3.19 от Конвенцията, 
отговарящи на изискванията на 
правило II-2/7 от Конвенцията;

.3  стационарни приспособления за 
охлаждане на товарния отсек, отго-
варящи на изискванията на правило 
II-2/54.2.1.3 от Конвенцията; и

.4  стационарна пожароизвестителна 
система, защитаваща машинните 
отделения, жилищните и сервиз-
ните помещения, отговарящи на 
изискванията на правило ІІ-2/13 от 
Конвенцията.

3.3 На кораби клас INF 3 жилищните по-
мещения, сервизните помещения, станциите 
за управление и машинните отделения от 
категория А се инсталират или пред, или 
зад товарните отсеци, като се отчита общата 
безопасност на кораба.

Глава 4 – Температурен контрол на то
варните отсеци

4.1 В кораби класове INF 1, 2 и 3:
.1  се осигурява подходяща вентила-

ция или охлаждане на затворените 
товарни отсеци, така че средната 
температура на околната среда в 
тези отсеци да не надвишава 55 °C 
във всеки един момент;

.2  вентилационните или охлаждащите 
системи, обслужващи товарните 
отсеци, предназначени за транспор-
тиране на INF товар, са независими 
от тези, които обслужват други 
отсеци; и

.3  елементите, които са от съществено 
значение за експлоатацията, като 
вентилатори, компресори, топлооб-
менници, водоснабдяване с охлаж-
даща вода, се осигуряват в дубли-
кат за всеки товарен отсек и да са 
налични резервни части по начин, 
удовлетворяващ Администрацията.

Глава 5 – Конструктивно съображение
Конструктивната якост на палубните площи 

и на подпорните приспособления трябва да е 
достатъчна, за да издържи на натоварването, 
което да се поддържа.
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Глава 6 – Мерки за обезопасяване на товара
6.1 Осигуряват се подходящи постоянни 

обезопасителни устройства, за да се предот-
врати движение на опаковките в товарните 
отсеци. При проектирането на постоянните 
устройства се обръща дължимото внимание 
на ориентацията на опаковките и се вземат 
предвид следните нива на ускорение на кораба:

1,5 g надлъжно;
1,5 g напречно;
1,0 g вертикално нагоре;
2,0 g вертикално надолу.

6.2 Като алтернатива, когато опаковките се 
превозват на открита палуба или на палуба 
за превозни средства, те се обезопасяват в 
съответствие с принципите за безопасно под-
реждане и обезопасяване на тежкия обединен 
товар и товар на колела (клатещ се), одобрен 
от Администрацията въз основа на насоките, 
разработени от Организацията2.

6.3 Ударните клинове, когато се използ-
ват, се разполагат така, че да не пречат или 
възпрепятстват охлаждащия въздушен поток, 
което може да е необходимо съгласно разпо-
редбите на 4.1.

Глава 7 – Електрозахранвания
7.1 Електрозахранването на кораб клас INF 1  

трябва да удовлетворява Администрацията.
7.2 В кораби класове INF 2 и 3:

.1  се осигурява алтернативен източник 
на електрозахранване, отговарящ на 
изискванията на международните 
стандарти, приемливи за Организа-
цията3, така че повреда, свързана с 
основното електрозахранване, да не 
засегне алтернативния източник; и

.2  наличната мощност от алтернатив-
ния източник да е достатъчна за 
осигуряване на следните услуги в 
продължение на най-малко 36 часа:
.2.1  оборудването, предвидено за 

приспособленията за наводня-
ване и охлаждане, посочени в 
3.2.3 и 4.1; и

.2.2  всички аварийни услуги, изиск-
вани от Конвенцията.

2 Вижте:
.1  Кодекса за безопасна практика при подреж-

дане и обезопасяване на товари, приет от 
Организацията с Резолюция А.714(17);

.2  Насоките за мерки за обезопасяване за 
превоза на пътни превозни средства на 
ро-ро кораби, приети от Организацията с 
Резолюция А.581(14); и

.3  MSC/Circ. 745 относно Насоките за подго-
товка на Ръководството за обезопасяване 
на товара.

3  Вижте препоръките, публикувани от Меж-
дународната електротехническа комисия и 
по-специално Публикация 92 – Електрически 
инсталации на кораби.

7.3 В кораб клас INF 3 алтернативният 
източник, посочен в 7.2.1, е разположен из-
вън обхвата на всяка повреда, предвидена 
в глава 2.

Глава 8 – Радиационна защита
В зависимост от характеристиките на 

превозвания INF товар и от конструкцията 
на кораба се осигуряват допълнителни мер-
ки или оборудване за радиационна защита, 
ако е необходимо, по начин, удовлетворяващ 
Администрацията.

Глава 9 – Управление и обучение
Управлението и обучението на кораб, пре-

возващ INF товари, трябва да удовлетворяват 
Администрацията, като отчитат развитията 
в Организацията.

Глава 10 – Авариен план на борда на кораба
10.1 Всеки кораб, превозващ INF товар, 

носи на борда си авариен план.
10.2 Този план се одобрява от Администра-

цията въз основа на насоките, разработени от 
Организацията43 и написани на работен език 
или езици, разбираеми от капитана и офи-
церите. Като минимум планът се състои от:

.1  процедурата, която капитанът или 
други лица, които отговарят за 
кораба, следват, за да докладват 
за инцидент, свързан с INF товар, 
както се изисква от глава 11 от 
този Кодекс;

.2  списък на органите или лицата, 
с които да се осъществи контакт 
в случай на инцидент, включващ 
INF товари;

.3  подробно описание на действията, 
които се предприемат незабавно 
от лицата на борда за предотвратя-
ване, намаляване или управление 
на освобождаването и смекчаване 
на последиците от загубата на INF 
товар след инцидента; и

.4  процедурите и точките на кон-
такт на кораба за координиране на 
действията на борда на кораба с 
националните и местните органи.

10.3 Ако на един кораб се изисква да има 
авариен план на борда на кораба от други 
международни инструменти, различните 
планове може да бъдат комбинирани в един 
план, озаглавен „Морски авариен план на 
борда на кораба“5.

4  Вижте Насоки за разработване на аварийни 
планове на борда на кораби, превозващи ма-
териали, които са предмет на INF Кодекса, 
приети от Организацията с Резолюция А.854(20).

5  Вижте Насоките за конструкция на интегрирана 
система за аварийни планове за действие в из-
вънредни ситуации на борда на кораба, приети 
от Организацията с Резолюция А.852(20).
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Глава 11 – Уведомление в случай на ин
цидент, свързан с INF товар

11.1 Изискванията за докладване от пра-
вило VII/7-1 на Конвенцията се прилагат 
както за загубата или вероятната загуба на 
INF товар зад борда, така и за всеки инци-
дент, включващ освобождаване или вероятно 
освобождаване на INF товар, независимо от 
причината за тази загуба или освобождаване, 
включително с цел осигуряване безопасността 
на кораба или спасяване на човешкия живот 
на море.

11.2 Този доклад се изготвя и в случай на 
щета, повреда или авария на кораб, превозващ 
INF товар, който:

.1  засяга безопасността на кораба, 
включително, но без да се ограни-
чава до сблъсък, заземяване, пожар, 
експлозия, повреда на конструкци-
ята, наводняване и преместване на 
товари; или

.2  води до нарушаване на безопасността 
на навигацията, включително повре-
да или авария на рулево устройство, 
пропулсивна уредба, система за 
производство на електроенергия и 
съществените бордови корабоводе-
щи средства.

ДОПЪЛНЕНИЕ
Образец на международно свидетелство за 

годност за превоз на INF товар674

МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО 
ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА INF ТОВАР 

(Официален печат)

издадено съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПА-
СЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБО-
ТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И 
ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 
НА БОРДА НА КОРАБИ (INF КОДЕКС)

(Резолюция MSC. 88(71)
под контрола на правителството на
.............................................................................
(пълно официално наименование на държавата)

от  .......................................................................
(пълно наименование на компетентното лице 
или организацията, призната от Администра-

цията)

Данни за кораба7

Име на кораба ……………………………….......

6  Свидетелството трябва да бъде съставено на 
официалния език на издаващата го държава. 
Ако използваният език не е нито английски, 
френски или испански, текстът трябва да 
включва превод на един от тези езици.

7  Като алтернатива данните за кораба могат да 
бъдат поставени хоризонтално в квадратчета.

Отличителен номер 
или букви ………………………………….....

Пристанище на ре-
гистрация ………………………………….....

БРТ ………………………………….....

Номер по ММО ………………………………….....

Кораб клас INF (1.1.2 
от Кодекса) …………………………………......

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1  че корабът е преминал преглед в съ-

ответствие с разпоредбите на 1.3.1 от 
Кодекса; и

2  че прегледът е показал, че конструкци-
ята, оборудването, приспособленията, 
съоръженията и материалите на кораба 
отговарят на приложимите разпоредби 
на Кодекса.

Това свидетелство се издава при спазване 
на разпоредбите на 1.3.4 от Кодекса.

Издадено в ...........................
(място на издаване на свиде-

телството)

..............................
(дата)

Долуподписаният декларира, че е надлежно 
упълномощен от споменатото правителство 
да издаде това свидетелство.

…..……………………………………..
(подпис на длъжностното 
лице, издало свидетеството 
и/или печат на издаващия 
орган)

1887

Изменения към Международния кодекс за 
безопасен превоз на пакетирано отработено 
ядрено гориво, плутоний и високо радиоактив
ни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приети с Резолюция MSC.118(74) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 6 юни 2001 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2003 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с 
която прие Международния кодекс за безопасен 
превоз на отработено ядрено гориво, плутоний 
и високо радиоактивни отпадъци на борда 
на кораби (наричан по-долу „INF кодекс“), 
който е задължителен съгласно глава VII от 
Международната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. 
(наричана по-долу „Конвенцията“),

Освен това отбелязва, че изменение 30 към 
Международния кодекс за превоз на опасни 
товари по море (IMDG) (разпространено чрез 
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MSC/Circ. 961) включва, наред с други, нов 
транспортен график 14 в този Кодекс,

Като признава необходимостта от измене-
ние към INF Кодекса с цел привеждането му 
в съответствие с гореспоменатото изменение 
30 към IMDG Кодекса,

Като отбелязва също член VIII, буква b) 
и правило VII/14.1 от Конвенцията относно 
процедурата за изменение към INF кодекса,

Като взема предвид на своята седемде-
сет и четвърта сесия измененията към INF 
Кодекса, предложени и разпространени в 
съответствие с член VIII, буква b), подточка 
i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII, буква 
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения 
към INF Кодекса, чийто текст се съдържа в 
Приложението към тази резолюция;

2. Установява в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) 
от Конвенцията, че измененията се считат за 
приети на 01 юли 2002 г., освен ако преди тази 
дата повече от една трета от договарящите 
правителства по Конвенцията или догова-
рящите правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търгов-
ски флот, не са уведомили за възраженията 
си по измененията;

3. Приканва договарящите правителства 
да отбележат, че в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
цията, измененията влизат в сила на 01 януари 
2003 г. след приемането им в съответствие с 
параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секретар, 
в съответствие с член VIII, буква b), подточка 
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия 
от тази резолюция и текста на измененията, 
съдържащи се в Приложението, на всички 
договарящи правителства по Конвенцията;

5. Освен това отправя искане към генерал-
ния секретар да предаде копия от тази резо-
люция и Приложението към нея на членовете 
на Организацията, които не са договарящи 
правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕ
ТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, 
ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВ
НИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ  

(INF Code)
Глава 1 – Общи положения

1.1 Определения
В параграф 1.1.1.3 думите „таблица 10, 11, 

12 или 13“ се заменят с думите „график за 
транспортиране 10, 11, 12, 13 или 14“.
1888

Изменения към Международния кодекс за 
безопасен превоз на пакетирано отработено 
ядрено гориво, плутоний и високо радиоактив
ни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приети с Резолюция MSC.135(76) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 12 декември 2002 г.  
В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)

Комитетът по морска безопасност, 
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета, 

Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с 
която прие Международния кодекс за безопасен 
превоз на отработено ядрено гориво, плутоний 
и високо радиоактивни отпадъци на борда на 
кораби (наричан по-долу „INF кодекс“), който 
стана задължителен съгласно глава VII от 
Международната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. 
(наричана по-долу „Конвенцията“), 

Като отбелязва също член VIII, буква b) 
и правило VII/14.1 от Конвенцията относно 
процедурата за изменение към INF кодекса, 

Като признава необходимостта от измене-
ние към INF Кодекса с цел привеждането му 
в съответствие с изменения към глава VII от 
Конвенцията, приета с Резолюция MSC. 123(75), 

Като взема предвид на своята седемдесет 
и шеста сесия измененията към INF Кодекса, 
предложени и разпространени в съответствие с 
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията, 

1. Приема в съответствие с член VIII, буква 
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения 
към INF Кодекса, чийто текст се съдържа в 
Приложението към тази резолюция; 

2. Установява в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) 
от Конвенцията, че измененията се считат за 
приети на 01 януари 2004 г., освен ако преди 
тази дата повече от една трета от договаря-
щите правителства по Конвенцията или дого-
варящите правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търгов-
ски флот, не са уведомили за възраженията 
си по измененията; 

3. Приканва договарящите правителства 
да отбележат, че в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
цията измененията влизат в сила на 01 юли 
2004 г. след приемането им в съответствие с 
параграф 2 по-горе; 

4. Отправя искане към генералния секретар, 
в съответствие с член VIII, буква b), подточка 
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия 
от тази резолюция и текста на измененията, 
съдържащи се в Приложението, на всички 
договарящи правителства по Конвенцията; 
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5. Освен това отправя искане към генерал-
ния секретар да предаде копия от тази резо-
люция и Приложението към нея на членовете 
на Организацията, които не са договарящи 
правителства по Конвенцията. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕ
ТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, 
ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ 
ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ, С 

ИЗМЕНЕНИЯТА 
(INF Code)

Глава 1 – Общи положения 
1.1 Определения 
1 Съществуващият подпараграф .3 на па-

раграф 1.1.1 се заменя със следното: 
 „.3 „INF товар“ означава отработено 
ядрено гориво, плутоний и силно ра-
диоактивни отпадъци, превозвани като 
товар в съответствие с клас 7 от Меж-
дународния кодекс за превоз на опасни 
товари по море.“ 

2 В параграф 1.1.1.7 позоваване „VII/14.6“ 
се заменя с позоваване „VII/1.1“. 

1.2 Приложение 
3 В параграф 1.2.2 думите „трябва да се“ 

се заменят с думата „се“. 
1889

Изменения към Международния кодекс за 
безопасен превоз на пакетирано отработено 
ядрено гориво, плутоний и високо радиоактив
ни отпадъци на борда на кораби (INF Code) 
(Приети с Резолюция MSC.178(79) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 10 декември 2004 г.  
В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с 
която прие Международния кодекс за безопасен 
превоз на отработено ядрено гориво, плутоний 
и високо радиоактивни отпадъци на борда на 
кораби (наричан по-долу „INF кодекс“), който 
стана задължителен съгласно глава VII от 
Международната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. 
(наричана по-долу „Конвенцията“),

Като отбелязва също член VIII, буква b) 
и правило VII/14.1 от Конвенцията относно 
процедурата за изменение към INF кодекса,

Като взема предвид на своята седемдесет 
и девета сесия измененията към INF кодекса, 
предложени и разпространени в съответствие с 
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII, буква 
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения 
към INF кодекса, чийто текст се съдържа в 
Приложението към тази резолюция;

2. Установява в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) 
от Конвенцията, че измененията се считат за 
приети на 01 януари 2006 г., освен ако преди 
тази дата повече от една трета от договаря-
щите правителства по Конвенцията или дого-
варящите правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търгов-
ски флот, не са уведомили за възраженията 
си по измененията;

3. Приканва договарящите правителства 
да отбележат, че в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
цията измененията влизат в сила на 01 юли 
2006 г. след приемането им в съответствие с 
параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секретар, 
в съответствие с член VIII, буква b), подточка 
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия 
от тази резолюция и текста на измененията, 
съдържащи се в приложението, на всички 
договарящи правителства по Конвенцията;

5. Освен това отправя искане към генерал-
ния секретар да предаде копия от тази резо-
люция и Приложението към нея на членовете 
на Организацията, които не са договарящи 
правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕ
ТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, 
ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВ
НИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ  

(INF Code)

ДОПЪЛНЕНИЕ
Образец на международно свидетелство за 

годност за превоз на товар от INF
1 В образеца на международно свидетелство 

за годност за превоз на INF товар между раз-
дела, започващ с думите „Това свидетелство 
се издава“, и раздела, започващ с думите 
„Издадено в“, се добавя следният нов раздел:

„Дата на завършване на прегледа, на който 
се основава това свидетелство: ..…………………“

(дд/мм/гггг)
1890

Изменения към Международния кодекс за 
безопасен превоз на пакетирано отработено 
ядрено гориво, плутоний и високо радиоактив
ни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приети с Резолюция MSC.241(83) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 12 октомври 2007 г.  
В сила за Република България от 1 юли 2009 г.) 

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвен-

цията за Международната морска организация 
относно функциите на Комитета,

Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с 
която прие Международния кодекс за безо-
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пасен превоз на отработено ядрено гориво, 
плутоний и високо радиоактивни отпадъци 
на борда на кораби (наричан по-долу „INF 
кодекс“), който стана задължителен съгласно 
глава VII от Международната конвенция за 
безопасност на човешкия живот на море от 
1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),

Като отбелязва също член VIII, буква b) 
и правило VII/14.1 от Конвенцията относно 
процедурата за изменение към INF кодекса,

Като взема предвид на своята осемдесет 
и трета сесия измененията към INF кодекса, 
предложени и разпространени в съответствие с 
член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,

1. Приема в съответствие с член VIII, буква 
b), подточка iv) от Конвенцията, изменения 
към INF кодекса, чийто текст се съдържа в 
Приложението към тази резолюция;

2. Установява в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) 
от Конвенцията, че измененията се считат за 
приети на 01 януари 2009 г., освен ако преди 
тази дата повече от една трета от договарящите 
правителства към Конвенцията или догова-
рящите правителства, чиито комбинирани 
търговски флоти съставляват не по-малко от 
50 % от брутния тонаж на световния търгов-
ски флот, не са уведомили за възраженията 
си по измененията;

3. Приканва договарящите правителства 
да отбележат, че в съответствие с член VIII, 
буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвен-
цията измененията влизат в сила на 01 юли 
2009 г. след приемането им в съответствие с 
параграф 2 по-горе;

4. Отправя искане към генералния секретар, 
в съответствие с член VIII, буква b), подточка 
v) от Конвенцията, да предаде заверени копия 
от тази резолюция и текста на измененията, 
съдържащи се в Приложението, на всички 
договарящи правителства по Конвенцията;

5. Освен това отправя искане към генерал-
ния секретар да предаде копия от тази резо-
люция и Приложението към нея на членовете 
на Организацията, които не са договарящи 
правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕ
ТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, 
ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВ
НИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ  

(INF Code)

Глава 2
УСТОЙЧИВОСТ НА ПОВРЕДА

1 В параграф 2.2.1 думите „Част B“ се за-
менят с думите „Част B-1“.

2 В параграфи 2.2.2 и 2.3.2 в края на параг-
рафите се добавя следното ново изречение:

„За кораби с дължина под 80 m се използва 
индекс на подразделение R при 80 m.“ 
1891

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите 
изисквания и оценяване съответствието на 
оборудването на морските кораби (ДВ, бр. 4 

от 2017 г.)

§ 1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. проверките на морското оборудване;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думата „инсталира“ се заменя 

с „монтира“;
б) в буква „б“ думата „инсталира“ се за-

меня с „монтира“.
2. В ал. 2 думата „инсталиране“ се заменя 

с „монтиране“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пуска на пазара и/или 

в действие“ се заменят с „пуска и/или пре-
доставя на пазара“.

2. В ал. 2 думата „инсталирано“ се заменя 
с „монтирано“.

§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „инсталирано на 
борда на морски кораб и/или предлагано на 
българския пазар“ се заменят с „монтирано 
на борда на морски кораб и/или предоставяно 
на пазара“.

§ 5. В заглавието на глава четвърта думата 
„Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.

§ 6. В заглавието на раздел I от глава 
четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с 
„Монтиране“.

§ 7. В чл. 9 думата „инсталиране“ се заменя 
с „монтиране“.

§ 8. В чл. 11, ал. 1 думата „инсталирането“ 
се заменя с „монтирането“.

§ 9. В заглавието на раздел II от глава 
четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с 
„Монтиране“.

§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „инсталирането“ 

се заменя с „монтирането“.
2. В т. 2 думата „инсталира“ се заменя с 

„монтира“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1 думата „инсталирането“ 

се заменя с „монтирането“.
§ 12. В заглавието на раздел III от глава 

четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с 
„Монтиране“.

§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „инсталира“ се заменя с 

„монтира“, думата „инсталирането“ се заменя 
с „монтирането“ и думата „инсталираното“ 
се заменя с „монтираното“.

2. В ал. 2 думата „инсталирането“ се за-
менят с „монтирането“.

§ 14. В чл. 19 думите „преглед за съответ-
ствие на оборудването с техническите изис-
квания на международните договори в тази 
област“ се заменят с „проверка за съответ-
ствие на морското оборудване с техническите 
изисквания по чл. 6“.
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§ 15. В чл. 20 думата „инсталираното“ се 
заменя с „монтираното“.

§ 16. В заглавието на раздел IV от глава 
четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с 
„Монтиране“.

§ 17. В чл. 21 думата „инсталирането“ се 
заменя с „монтирането“.

§ 18. В чл. 23 думата „инсталирането“ се 
заменя с „монтирането“.

§ 19. Заглавието на глава пета се изменя 
така:

„Проверки на морско оборудване“.
§ 20. В чл. 25 думите „преглед за устано-

вяване на съответствието на инсталираното 
оборудване с изискванията към него“ се 
заменят с „проверка по чл. 80а, ал. 5, т. 2 
от Кодекса на търговското корабоплаване за 
установяване на съответствието на монти-
раното оборудване с изискванията по чл. 6“.

§ 21. В чл. 26, ал. 1 думата „прегледа“ се 
заменя с „проверката“, а думата „инсталира-
ното“ се заменя с „монтираното“.

§ 22. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Когато при проверката по чл. 25 

се установи, че монтираното оборудване не 
отговаря на техническите изисквания към 
него и не е маркирано, инспекторите, извър-
шили проверката, предлагат налагането на 
коригиращи действия по реда на чл. 80г, ал. 2 
от Кодекса на търговското корабоплаване.“

§ 23. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Проверките на морското обо-

рудване, извършвани по реда на раздел IIa 
„Надзор на пазара на морско оборудване“ 
от глава четвърта от Кодекса на търговско-
то корабоплаване, не дублират елементи от 
процедурите за оценяване на съответствието 
на морското оборудване.“

§ 24. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Когато по реда на чл. 80г 

от Кодекса на търговското корабоплаване 
е установено несъответствие на морското 
оборудване с техническите изисквания към 
него, инспекторите, извършили проверката, 
предлагат налагане на коригиращи действия 
и следят за тяхното изпълнение.

(2) При неизпълнение на наложените 
коригиращи действия в срок от два месеца 
инспекторите предлагат налагане на ограни-
чителни мерки по чл. 80г, ал. 1 от Кодекса 
на търговското корабоплаване и уведомяване 
на Европейската комисия и другите държа-
ви – членки на Европейския съюз, с посочване 
на съответна причина за несъответствието на 
морското оборудване, като:

1. неспазване на изискванията към проек-
тирането, конструкцията и експлоатационните 
показатели на морското оборудване; или

2. неспазване на стандартите за изпитва-
не; или

3. недостатъци в съответните стандарти 
за изпитване.

§ 25. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Когато при проверката по чл. 29 

е установено несъответствие на морското обо-
рудване, което не е ограничено до територията 
на Република България или до корабите, пла-
ващи под българско знаме, изпълнителният 
директор на ИА „МА“ или оправомощено от 
него длъжностно лице уведомява Европейска-
та комисия и другите държави – членки на 
Европейския съюз, по реда на чл. 80г, ал. 8 
от Кодекса на търговското корабоплаване за 
резултатите от оценката на риска и наложе-
ните коригиращи действия чрез контактните 
точки на Република България по Европейс-
ката система за бърз обмен на информация 
за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 
и по Информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара (ICSMS).

(2) По реда на ал. 1 изпълнителният дирек-
тор на ИА „МА“ или оправомощено от него 
длъжностно лице незабавно уведомява Евро-
пейската комисия и другите държави – членки 
на Европейския съюз, и в случаите, когато 
инспекторите на ИА „МА“ установят, че 
даден елемент от монтираното на борда на 
кораба морско оборудване представлява риск 
за морската безопасност, околната среда или 
здравето.“

§ 26. В чл. 42, ал. 1 думата „разпростра-
нителя“ се заменя с „дистрибутора“.

§ 27. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разпространител“ се 

заменя с „дистрибутор“.
2. В ал. 2 думата „разпространителите“ се 

заменя с „дистрибуторите“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Производителите, вносителите и дис-

трибуторите на морско оборудване предпри-
емат коригиращи действия по отношение на 
оборудването в случаите по чл. 80г, ал. 6, 
чл. 80е, ал. 1 и чл. 80ж, ал. 1 от Кодекса на 
търговското корабоплаване.“

§ 28. В чл. 50, ал. 3 думата „разпростра-
нител“ се заменя с „дистрибутор“.

§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 49, ал. 1, т. 1“ 
се поставя запетая, а думите „и ал. 2“ се 
заменят с „ал. 2 и 3“.

2. В ал. 2 се създава изречение второ: 
„Пълномощното позволява на упълномоще-
ния представител да извършва най-малко 
следното:

1. да съхранява EС декларацията за съ-
ответствие и техническата документация на 
разположение на органа за надзор на пазара 
на морското оборудване за срок минимум 
10 години след полагането на маркировката 
„щурвал“, но не по-кратък от очаквания пе-
риод на експлоатация на съответното морско 
оборудване;



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

2. при обосновано искане от страна на 
компетентен орган да предоставя на този 
орган цялата информация и документация, 
необходими за доказване на съответствието 
на даден продукт;

3. да сътрудничи на компетентните ор-
гани, по тяхно искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на рисковете, 
създадени от продукти, обхванати от неговото 
пълномощно.“

§ 30. В чл. 52 думата „разпространител“ 
се заменя с „дистрибутор“.

§ 31. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Вносител“ е всяко физическо или 

юридическо лице, установено в Европейския 
съюз, което пуска на пазара на Европейския 
съюз морско оборудване от трета държава.“

2. В т. 3 думата „инсталирано“ се заменя 
с „монтирано“.

3. В т. 4 думата „предложено“ се заменя с 
„предоставено“.

4. В т. 5 думата „разпространителят“ се 
заменя с „дистрибуторът“.

5. В т. 7 след думата „среда“ се поставя 
запетая и се добавя „за който се прилагат 
международните актове по т. 6“.

6. В т. 12 думата „предлагане“ се заменя 
с „предоставяне“.

7. В т. 15 думата „предлагане“ се заменя 
с „предоставяне“.

8. В т. 16 думата „разпространител“ се 
заменя с „дистрибутор“, а думата „предлага“ 
с „предоставя“.

9. В т. 17 думите „чийто постоянен адрес 
или седалище се намира на територията на 
Република България“ се заменят с „установено 
в Европейския съюз“.

10. Създава се т. 18:
„18. „Стандарти за изпитване“ са стан-

дартите за изпитване за морско оборудване, 
определени от Международната морска орга-
низация (ММО), Международната организация 
по стандартизация (ISO), Международната 
електротехническа комисия (IEC), Евро-
пейския комитет по стандартизация (CEN), 
Европейския комитет за електротехническа 
стандартизация (CENELEC), Международния 
съюз по далекосъобщенията (ITU), Европейс-
кия институт за стандарти в далекосъобще-
нията (ETSI), Комисията, в съответствие с 
член 8 и член 27, параграф 6 от Директива 
2014/90/ЕС, регулаторните органи, признати 
в споразуменията за взаимно признаване, по 
които Европейският съюз е страна.“

Министър: 
Росен Желязков

1926

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

СПОРАЗУМЕНИЕ
за предоставяне на възмездни консултант
ски услуги „Подкрепа за териториална 
декарбонизация“ между Министерството на 
енергетиката и Международната банка за 

възстановяване и развитие 
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то  
Народно събрание на 11 декември 2020 г. – ДВ, 
бр. 107 от 2020 г. В сила от 5 февруари 2021 г.)

Споразумение, датирано на 30.09.2020 г., 
между Министерството на енергетиката на 
Република България („МЕ“ или „Клиент“) и 
Международната банка за възстановяване и 
развитие („Банката“) (наричани общо „Стра-
ните“ и всяка от тях „Страна“).

Като имат предвид, че на 1 септември 2015 г. 
беше подписан Меморандум за разбирателство 
между Банката и Правителството на Репуб-
лика България за партньорство и подкрепа 
в усвояването на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Като имат предвид, че Европейската 
комисия е предложила Mеханизма за 
справедлив преход1, включително Фонд 
за справедлив преход, за да отговори на 
предизвикателствата пред онези региони и 
сектори, които са най-засегнати от прехода, 
предвид тяхната зависимост от изкопаеми 
горива , включително въглища, торф и 
петролни шисти или въглеродно интензивни 
индустриални процеси.

Като имат предвид, че Клиентът е поис-
кал от Банката да предостави на Клиента 
възмездни консултантски услуги („Възмездни 
консултантски услуги“ или „ВКУ“), описани 
в Графика към настоящото споразумение, за 
подкрепа на Клиента подкрепа на правител-
ството на България и МЕ и осем въглеродно 
интензивни области („Варна, Хасково, Бургас, 
Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол“ 
или „Областите“) да подготвят териториални 
планове за справедлив преход2 на Областите.

Като имат предвид, че Възмездните кон-
султантски услуги, предоставени от Банка-
та, ще бъдат финансирани със средства от 

1 „Механизъм за справедлив преход“ е ме-
ханизмът, предложен от Европейската комисия 
в съобщението на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на региони-
те – Инвестиционен план за устойчива Европа, 
Европейски инвестиционен план за зелена сделка 
(Брюксел, 14.1.2020 г. COM (2020) 21 окончателен)

2 „Териториални планoве за справедлив преход“ 
са планове, както е описано в чл. 7 от предложе-
нието за регламент на европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход.
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Европейските структурни и инвестиционни 
фондове 2014 – 2020 (ЕСИФ), отпуснати на 
Република България.

С настоящото Страните се споразумяха 
за следното:

1. Възмездни консултантски услуги. Банката 
ще предостави на Клиента услугите („Възмезд-
ни консултантски услуги“ или „ВКУ“), описани 
в Графика към настоящото Споразумение, по 
реда и условията, определени в настоящото 
Споразумение, включително Анекса към 
него, който представлява неразделна част от 
Споразумението.

2. Контакт  с  Клиента.  При изпълнение 
на Възмездните консултантски услуги, Бан-
ката ще работи в тясно сътрудничество с 
определените от Клиента длъжностни лица. 
Клиентът ще предостави на Банката имена-
та и информация за контакт с упоменатите 
длъжностни лица.

3. Срокове. Независимо от това, че Бан-
ката се ангажира да мобилизира всички 
разумни средства на нейно разположение, 
за да предостави своевременно Възмездните 
консултантски услуги, работната програма и 
графика за изпълнeние, посочени в Графика 
към настоящото Споразумение, са изготвени 
добросъвестно, въз основа на наличната към 
момента информация на Банката и са зало-
жени ориентировъчно, като се приема че: (i) 
Клиентът и неговите служители ще изпълняват 
задълженията си по задоволителен начин и в 
срок; и (ii) Клиентът винаги ще действа свое-ii) Клиентът винаги ще действа свое-) Клиентът винаги ще действа свое-
временно при предоставянето на информация, 
вземането на решения и предоставянето на 
необходимата подкрепа, както е предвидено 
в настоящото Споразумение, и при поискване 
от страна на Банката.

4. Плащане.
(a) Клиентът заплаща на Банката фиксира-

на сума от два милиона и петстотин хиляди 
български лева (2 500 000 лв.), съобразно 
следния график на плащанията:

Дължима 
сума  

(в левове)

Събитие, при което плащането 
е дължимо

175 000 лв.

При одобрение от страна на 
Клиента на резултати 1, описани 
в Раздел Б на Графика към на-
стоящото Споразумение 

225 000 лв.

При одобрение от страна на Кли-
ента на резултати 2.1, описани в 
Раздел Б на Графика към настоя-
щото Споразумение

350 000 лв.

При одобрение от страна на Кли-
ента на резултати 2.2, описани в 
Раздел Б на Графика към настоя-
щото Споразумение

650 000 лв.

При одобрение от страна на Кли-
ента на резултати 3.1, описани в 
Раздел Б на Графика към настоя-
щото Споразумение

Дължима 
сума  

(в левове)

Събитие, при което плащането 
е дължимо

475 000 лв.

При одобрение от страна на Кли-
ента на резултати 3.2, описани в 
Раздел Б на Графика към настоя-
щото Споразумение

625 000 лв.

При одобрение от страна на Кли-
ента на резултати 3.3, описани в 
Раздел Б на Графика към настоя-
щото Споразумение

(б) Всички плащания към Банката по 
настоящото Споразумение се извършват в 
пълен размер, когато станат дължими, при 
представяне на фактура от страна на Банка-
та. Страните се споразумяват за образец на 
фактура, приложен към настоящото Спора-
зумение за предоставяне на консултантски 
услуги (Приложение 1). Плащането се из-1). Плащането се из-). Плащането се из-
вършва от Клиента в рамките на тридесет 
(30) работни дни от получаване на фактурата, 
в левове, в непосредствено налични средства, 
без приспадане на данъци, мита, такси или 
други удръжки и независимо от каквито и 
да било неуредени спорове между Страните, 
по сметка, която Банката може да посочва 
периодично в писмен вид. Банката фактурира 
плащанията в левове и Клиентът извършва 
съответните плащания в български левове. 
Фактурите се издават за сумите, посочени 
по-горе за всеки от одобрените резултати. 
Фактурите се превеждат на български език 
при изявено желание от страна на Клиента. 
Преди извършване на плащането Клиентът 
има право да поиска от Банката допълнителни 
пояснения по фактурите, осчетоводяването 
и други съпътстващи документи в срок от 
14 дни съгласно определената в Споразуме-
нието процедура.

(в) Всеки резултат подлежи на одобрение 
от страна на Клиента, след като Банката 
го представи на английски език и с превод 
на български език. Българският превод на 
окончателните резултати ще бъде изпратен в 
рамките на максимум десет (10) работни дни 
след английската версия, както е описано в 
Графика в раздел Б от Графика към насто-
ящото споразумение. Освен ако Клиентът 
и Банката не се договорят друго, Клиентът 
ще има двадесет и пет (25) работни дни след 
представяне на българския превод да прегледа 
всеки резултат и след този срок резултатът ще 
се счита за приет от Клиента, освен ако не 
бъдат поискани промени или ако Клиентът 
официално уведоми Банката, че резултатът 
не е одобрен. Ако бъдат поискани промени 
от Клиента, Банката разполага с десет (10) 
работни дни да представи преработен резул-
тат на английски език с превод на български 
език. В този случай Клиентът разполага с 
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още десет (10) работни дни да одобри прера-
ботените резултати, след което те се считат 
за одобрени.

(г) Без това да налага ограничения върху 
имунитета на Банката по отношение данъци 
и мита, на нейните активи, приходи, ней-
ните операции и сделки, съгласно Раздел 11 
от Анекса към настоящото Споразумение, 
Клиентът може да подлежи на данъчно обла-
гане от правителството на България. В този 
случай Клиентът носи цялата отговорност за 
заплащането на съответните данъци.

5. Влизане в сила. Настоящото Споразуме-
ние влиза в сила в деня и годината, когато 
Банката получи правно становище от упъл-
номощено длъжностно лице на Клиента, че 
всички изискуеми процедури по националното 
законодателство за влизане в сила на Спора-
зумението са изпълнени („Дата на влизане 
в сила“).

6. Изтичане. Срокът на действие на на-
стоящото Споразумение изтича петнадесет 
(15) месеца след датата на влизането му в 
сила, освен ако не бъде подновено по-рано с 
взаимното съгласие на Клиента и Банката.

7. Предсрочно  прекратяване. Настоящото 
Споразумение може да бъде прекратено от 
Клиента или от Банката преди изтичането му 
с деветдесет (90)-дневно писмено предизвестие 
за ответната страна. При получаването на 
такова предизвестие Страните предприемат 
всички необходими мерки за прекратяване 
по надлежен ред на текущите дейности по 
предоставяне на Възмездни консултантски 
услуги и за своевременно уреждане на всички 
неразрешени въпроси.

8. Сътрудничество. 
(a) По всяко време Клиентът предоставя на 

Банката своевременно всякаква информация 
и съдействие, които се считат от двете стра-
ни важни за изпълнението на Възмездните 
консултантски услуги, осведомява Банката 
за всички събития, свързани с Възмездните 
консултантски услуги, и прави всичко необхо-
димо, за да може Служителите на Банката да 
осъществяват упоменатите по-долу Възмездни 
консултантски услуги.

(б) В частност, Клиентът е длъжен сво-
евременно и без ограничения да уведомява 
Банката за всички предложени промени, 
отнасящи се до естеството или обхвата на 
Консултантските услуги и за всички събития 
или обстоятелства, които имат или може да се 
очаква да имат съществено отражение върху 
изпълнението на Услугите.

(в) Изрично е договорено и уточнено, че 
Банката не носи отговорност за забавяния в 
изпълнението, причинени от неспазване от 
страна на Клиента на ангажимент, предвиден 
в Раздел Г на Графика, или непредоставяне 
на друг вид съдействие, предвидено в пара-
граф (а) по-горе.

9. Уведомления и адреси. 
(а) Всички уведомления, които се изис-

кват или допускат по силата на настоящото 
Споразумение, следва да бъдат в писмена 
форма, като се счита, че са били надлежно 
предоставени или направени, когато се дос-
тавят на ръка или по пощата или по факс 
на подписалите го Страни по настоящото 
Споразумение на техните адреси, посочени 
по-долу, или други такива адреси, навремен-
но предоставени от Страните. Уведомления, 
изпратени с препоръчана поща, се считат 
за получени при доставка. Уведомления, 
изпратени по факс, също се потвърждават 
с писмо, изпратено по пощата, като за дата 
на получаване се счита датата на първона-
чалното им изпращане.

(б) Следните адреси са посочени за целите 
на настоящото Споразумение:

(i)  Адресът на Клиента е:
Министерство на енергетиката
София 1000, ул. Триадица 8
Република България
Тел.: +359 2 9263 152
Факс: +359 2 980 76 30;

(ii)  Адресът на Банката е:
МБВР
СТЦ Интерпред, бул. Драган Цанков 36
1057 София, България
Тел.: +359 2 969-72-29
Факс: +359 2 971-20-45,

В потвърждение на което, Страните, дейст-
вайки чрез своите надлежно упълномощени 
представители, подписаха настоящото Спора-
зумение в три (3) екземпляра, изготвени на 
английски език и три (3) екземпляра, изгот-
вени на български език, всеки от свое име, в 
упоменатите по-долу ден и година. В случай 
че някоя от страните установи противоречие 
при тълкуването на Споразумението, за ва-
лидна се счита версията на английски език.
За Министерството  За Международната
на енергетиката: банка за възстано-
Теменужка Петкова, вяване и развитие: 
министър на Фабрицио Зарконе,
енергетиката мениджър за страните 
 България, Словакия 
 и Република Чехия

Дата: 30.09.2020 г. Дата: 30.09.2020 г.

Мариела Милева,
директор дирекция 
„Финанси, управление 
на собствеността,
информационно и 
комуникационно 
обслужване“,
лице с право на втори 
подпис
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ГРАФИК
Описание на Възмездните консултантски 

услуги

A . Възмездни консултантски услуги. Освен 
ако Клиентът и Банката не договорят друго, 
Възмездните консултантски услуги включват 
следните дейности и резултати:

Целта на Възмездните консултантски 
услуги е осигуряване на подкрепа на пра-
вителството на България/МЕ и осем въгле-
родно интензивни области („Варна, Хасково, 
Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен 
и Ямбол“ или „Областите“) в подготовката 
им на териториални планове за справедлив 
преход на Областите.

Компонент 1 – Начална фаза
Банката ще подкрепи МЕ и осемте облас-

ти в определянето на методологията, ин-
ституционалните аспекти, комуникациите и 
графика в подкрепа на изготвянето от тях на 
териториални планове за справедлив преход 
на ниво област.

Компонент 2 – Оценка на предложения 
механизъм за управление

Банката ще осигури подкрепа на МЕ за 
улесняване на процеса на координация в об-
ластите, като извършва следните дейности:

1.  Предоставя подкрепа на МЕ при разра-
ботването на доказателствена обосновка 
за най-засегнатите области поради въгле-
родно/енергийно интензивна индустрия 
(не-въглищни области) – Варна, Хасково, 
Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище и 
осигурява препоръки, свързани със заин-
тересованите страни, които би трябвало 
да бъдат ангажирани от правителството 
на България за подпомагане на подго-
товката, изпълнението, наблюдението и 
оценката на териториалния план(ове) за 
справедлив преход.

2.  Предоставя препоръки за наблюдение 
и оценка, включително показатели, на 
способността на плана(овете) за пости-
гане на неговите цели. 

Компонент 3 – Оценка на предизвикател 3 – Оценка на предизвикателОценка на предизвикател
ствата на прехода

Тази дейност ще включва следните подком-
поненти, обхващащи всеки от осемте области:

3.1. – Оценка на икономическото, соци
алното и териториалното въздействие на 
прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика

Банката ще направи анализ и ще иден-
тифицира икономическите дейности и про-
мишлените сектори, засегнати от предложения 
процес на териториална декарбонизация, като 
разграничи (а) западащи сектори, за които се 
очаква да спрат или да намалят значително 
своите дейности, свързани с прехода, включи-
телно съответния срок, (б) трансформиращи 
се сектори, за които се очаква да претърпят 

трансформация на техните дейности, процеси 
и производства; и (в) нововъзникващи секто- нововъзникващи секто-нововъзникващи секто-
ри, способни да предоставят конкретни въз-
можности за икономическа диверсификация, 
инвестиционна привлекателност и създаване 
на работни места.

Банката също така ще анализира и иден-
тифицира за основните категории сектори: 
(а) очаквани загуби на работни места/съз-
даване и нужди от преквалификация, като 
вземе предвид прогнозите за умения; и б) 
потенциал за икономическа диверсификация 
и възможности за развитие.

Банката също така ще подкрепя МЕ при 
провеждането на обществени консултации на 
този етап и независим анализ на получената от 
тях обратна връзка (първи кръг консултации).

3.2. – Нужди и цели за развитие до 2030 г. с 
оглед постигане на неутралност по отношение 
на климата до 2050 г. и анализ за съгласу
ваност с други национални, регионални или 
териториални стратегии и планове

Банката ще идентифицира предложените 
(а) потребности от развитие за справяне с 
предизвикателствата на прехода; и (б) цели 
и резултати, очаквани чрез прилагане на 
приоритетната област.

Банката ще сравнява съгласуваността на 
предложените пътища за декарбонизация с 
различни регионални или национални пла-
нове за развитие, включително стратегии за 
интелигентна специализация, териториални 
стратегии (посочени в член 23 от проекта на 
Регламент на Общите разпоредби на ЕС) и 
други относими планове и стратегии, пре-
доставени от правителството на България3.

3.3. – Определяне на видовете предвидени 
операции и анализ на конкретни за програмата 
резултати и показатели за прехода

Банката ще се ангажира да идентифици-
ра видовете операции, които биха могли да 
бъдат определени като целеви в рамките на 
териториалния процес на декарбонизация, 
и техния очакван принос за облекчаване на 
въздействието на прехода към климатична не-
утралност. В своята оценка Банката ще вземе 
предвид операции, които са пряко свързани 
с конкретната цел да се даде възможност 
на регионите и хората да се справят със со-
циалните, икономическите и екологичните 
въздействия на прехода към климатично 
неутрална икономика. 

3 Като Проект на Стратегия за устойчиво 
енергийно развитие, Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация 2021 – 2027, Наци-
онална стратегия за МСП в България 2021 – 2027, 
Стратегия за дигитална трансформация за пери-
о да 2020 – 2030, Стратегия и план за действие 
за преход към кръгова икономика на Република 
България за периода 2021 – 2027 г., Национална 
стратегия за адаптиране към климата, както и 
интегрираните териториални стратегии, които 
се подготвят за следващия програмен период.
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Банката също така ще подкрепя МЕ при 
провеждането на обществени консултации на 
този етап и ще извърши независим анализ 
на получената обратна връзка (втори кръг 
консултации).

Банката също така ще предостави насоки 
на МЕ и Областите за (а) разработване на 
проект на методология за МЕ и Областите, 
където е приложимо, за идентифициране на 
подкрепа, която може да бъде предоставена 
на производствени инвестиции, различни от 
МСП; и (б) насоки на МЕ и Областите при 
изработването на методологията за обосно-
ваване на тези инвестиции и тяхната оценка.

Банката ще анализира специфични резул-
тати или показатели във връзка с Фонда за 
справедлив преход и ще предложи набор от 
показатели, които ME/8-те области могат 
да използват за изготвяне на техните базови 
линии и цели при изготвяне на техните те-
риториални планове за справедлив преход.

Всяка промяна в горепосочения обхват на 
работа се представя в писмена форма, подпи-
сана от Клиента и Банката, като се описват 
допълнителните работи, които трябва да бъдат 
извършени/намаляването на обхвата.

Б. График. Освен ако Клиентът и Банка-
та не са се договорили за друго, Банката е 
длъжна да положи усилия за изпълнение на 
Възмездните консултантски услуги в съот-
ветствие със следния предварителен график:

Резултат Ориентировъчен 
график

Компонент 1: Начална 
фаза

1. Начален доклад В рамките на два (2) 
месеца от датата на 
влизане в сила на 
настоящото Спора-
зумение

Компонент 2: Механизъм 
на управление

2.1.  Доклад за определяне 
на заинтересованите 
страни и независим 
анализ и подкрепа за 
обосновка за 6 обла-
сти.

В рамките на шест 
(6) месеца от датата 
на влизане в сила на 
настоящото Спора-
зумение

2.2.  Доклад за монито-
ринга и оценката на 
плановете, предложе-
ние за координация и 
органи за мониторинг 
и независим анализ. 

В рамките на осем 
(8) месеца от датата 
на влизане в сила на 
настоящото Спора-
зумение

Компонент 3: Преходен 
процес

3.1.  Доклад за икономичес-
кото, социалното и 
териториалното въз-
действие на прехода 
към климатично не-
утрална икономика.

В рамките на девет 
(9) месеца от датата 
на влизане в сила на 
настоящото Спора-
зумение

Резултат Ориентировъчен 
график

3.2.  Доклад за нуждите и 
целите за развитие до 
2030 г. с оглед пости-
гане на климатична 
неутралност и съгла-
суваност с ключови 
национални и реги-
онални стратегии и 
планове.

В рамките на двана-
десет (12) месеца от 
датата на влизане в 
сила на настоящото 
Споразумение

3.3.  Доклад за видовете 
предвидени операции 
и техния очакван при-
нос за облекчаване на 
въздействието на пре-
хода към климатична 
неутралност и анализ 
на конкретните за про-
грамата показатели за 
прехода.

В рамките на трина-
десет (13) месеца от 
датата на влизане в 
сила на настоящото 
Споразумение

Страните изрично се съгласяват, че проме-
ни в предварителния график на резултатите 
могат да бъдат извършени чрез размяна на 
писма между страните.

В. Служители  на  Банката. Банката ще 
отговаря за определянето на подходящия 
състав на екипите, необходими за изпълне-
ние на консултантските услуги. По-долу е 
предложен примерен списък на категориите 
служители на Банката, които вероятно ще 
участват в предоставянето на Възмездните 
консултантски услуги:

·  Специалист по градско и регионално 
развитие 

· Специалист по енергийни въпроси
· Специалист по околна среда 
· Специалист по труда
·  Специалист по ЕС фондове/правни 

въпроси
· Специалист по индустрията

Г. Партньорство и обезпечаване. Клиентът 
ще осигури следното обезпечаване на Въз-
мездните консултантски услуги:

(a) Клиентът ще предостави на персонала 
на Банката необходимото административно 
и организационно съдействие за Възмездните 
консултантски услуги.

(б) Клиентът ще предостави или поеме 
всички разходи по логистиката и разходите по 
организирането и провеждането на семинари, 
консултации и срещи (т.е. покани, съоръжения, 
кетъринг, превод и др.), описани в дейности 
по Компонент 2, посочени в Раздел А от на-
стоящия График).

(в) Клиентът ще осъществява координация 
със съответните заинтересовани страни, в 
това число държавни органи, институции и 
професионални мрежи с цел: (1) своевременно 
предоставяне на цялата информация на Бан-
ката, необходима за развиване на Възмездните 
консултантски услуги; и (2) улесняване на 



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  49   

участието на другите заинтересовани страни 
в срещи, семинари и всички други дейности, 
необходими за развиване на Възмездните 
консултантски услуги.

(г) Клиентът ще предоставя информацията 
и данните, необходими за извършване на въз-
лагането и завършване на анализа, описан в 
компоненти 1, 2 и 3, и назначава координатор 
за данни, за да улесни предоставянето на данни 
на Банката от съответните агенции и органи.

Д. Отчетност.
Банката се задължава да води надлежна 

документация за Възмездните консултантски 
услуги в съответствие с обичайните си дело-
водни практики и да представя на Клиента 
такава информация за предоставяните Въз-
мездни консултантски услуги, каквато Клиен-
тът може основателно да поиска. Поради това 
Банката е длъжна да съхранява съответната 
документация за период от седем години след 
края на финансовата година на Банката, към 
която се отнася документът.

Е. Видимост.
Клиентът ще уведоми Банката за всички 

мерки за публичност, които Банката следва 
да осъществи във връзка с настоящото Спора-
зумение, включително позоваването на съот-
ветния/те фонд/ове, подпомагащи дейностите 
по настоящото Споразумение (например про-
грами за финансиране на Европейския съюз) 
и използването на визуалните символи на 
българското правителство и на Европейския 
съюз, които следва да бъдат оповестени от 
Банката в окончателните резултати, описани 
в Раздел Б от настоящия График.

Приложение 1
Този образец е изготвен от Клиента с цел 

улесняване на прилагането на член 4 (б) от 
настоящото Споразумение. Страните могат 
своевременно да се споразумеят за промяна 
на образеца чрез размяна на писма.

[Бланка на писмо с визуалните символи на 
Банката]

 [Дата]
[Клиент]
Представляван от ……….
БУЛСТАТ …….................…..
ДДС номер … … … 
Адрес …………..................…..,

Фактура № – .......
Да се плати сумата от .............. лв. (….... лв.) 
на МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТА-
НОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ 
…….., представляваща цена за резултат …..... 
„…...…“, съгласно Споразумение за предоставяне 
на консултантски услуги за .............., сключено 
съгласно изискванията на Договор за безвъз-
мездна финансова помощ номер ..................... по 
Оперативна програма „...............“.

Плащането следва да бъде извършено чрез бан-
ков превод до:
Титуляр на сметката: 
Номер на сметката:
Име на банката:
Bank SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: (за вътрешна рефе-
ренция на Банката)
Моля, да бъдат заплатени всички допълнителни 
банкови такси, за да получи МБВР пълната сума 
по фактурата.
В допълнение, моля да бъде изпратено по елек-
тронен път копие от платежното нареждане на 
вниманието на … (име и ел. поща на служител 
на Банката).

Подпис
……….........…………..

Постоянен представител

АНЕКС
ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Стандарт за изпълнение; не ексклузив-
ност. Банката се задължава да извършва 
Kонсултантските услуги със същата грижа и 
внимание, които използва в други свои ана-
литични и консултантски дейности. Ангажи-
рането на Банката като съветник на Клиента 
по настоящия договор е неизключително и не 
ограничава Клиента да се ангажира с други 
съветници по същите или свързани въпроси.

2. Служители на Банката. Банката опреде-
ля по свое усмотрение състава на персонала 
(включително и служители, заемащи консул-
тантски позиции) („Служители на Банката“), 
който е определен за предоставяне на Kонсул-
тантските услуги. Графикът към настоящото 
Споразумение съдържа примерен списък на 
Служителите на Банката, които е вероятно да 
бъдат включени в предоставянето на Консул-
тантските услуги. Банката, обаче, си запазва 
правото по всяко време да определя друго 
лице или лица, в допълнение или в замяна 
за всяко от лицата, включени в този списък, 
както Банката счита за необходимо или под-
ходящо при изпълнение на задълженията си 
по настоящото Споразумение. Клиентът може, 
ако има основателна причина за недоволство 
от работата на който и да е член на Служи-
телите на Банката, да поиска от Банката да 
замени съответното/ите лице/лица. С цел 
избягване на недоразумения, се уточнява, че 
настоящото Споразумение не създава отно-
шения на работодател и служител или други 
трудово-правни отношения между Клиента и 
Служителите на Банката. 

3. Принос на Клиента. Клиентът се задъл-
жава да извършва дейностите и да предос-



СТР.  50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

тавя съдействието и другите договорености, 
определени в Графика към настоящото 
Споразумение.

4. Оперативни политики на Банката. Бан-
ката предоставя препоръките си по начин, 
съвместим със съответните си политики за 
екологични и социални гаранции. 

5. Поверителност. Страните се съглася-
ват, че настоящото Споразумение и резул-
татите, посочени в Графика към настоящото 
Споразумение, могат да се предоставят на 
обществеността само след като Клиентът е 
дал своето писмено съгласие за това. За тази 
цел, по отношение на крайните резултати в 
писмена форма и съответната информация, 
предоставена от страните в подкрепа на Кон-
султантските услуги, всяка страна си запазва 
правото да определи посочената информация 
като поверителна. Страните могат да оповес-
тяват публично тази информация само след 
като другата страна е дала предварителното 
си съгласие.

6. Интелектуална  собственост. Правата 
на интелектуална собственост на Страните 
по отношение на всички вече съществуващи 
данни или документи, използвани от Банката 
във връзка с предоставяните Консултантски 
услуги, остават на съответната страна. Правата 
на интелектуална собственост по отношение 
на новите материали, изготвени от Банката 
във връзка с Консултантските услуги, при-
надлежат на Клиента, при условие, обаче, 
че Банката има глобално, неизключително, 
вечно (за срока на авторските права), изцяло 
под-прехвърлимо и безвъзмездно право на 
ползване, копиране, показване, разпространя-
ване, публикуване и създаване на производни 
произведения на всички или част от тези 
материали, както и за използване на съдър-
жащата се информация в свои изследвания, 
документи, публикации, интернет страници и 
други медии без съгласието на Клиента, при 
спазване на ограниченията за разкриване на 
поверителна информация и на правата на 
трети страни, както е посочено в параграф 5 
Конфиденциалност от настоящия Анекс.

7. Представяне на възгледите и използване 
на името, марката и логото на другата страна.

(a) Страните се съгласяват, че няма да 
представляват или да разрешат представлява-
нето на другата страна без предварителното 
писмено съгласие на другата страна.

(б) Страните се съгласяват също, че няма 
да използват или да разрешават използването 
на името, марката или визуалните символи на 
другата страна при реклами, промоционална 
литература или информация без предварител-
ното писмено съгласие на другата страна, както 
и в случай че такова съгласие бъде дадено, 
използването на името, марката и визуалните 
символи ще бъдат в строго съответствие с 

предоставеното разрешение и с включването 
на обичайните откази от отговорност, като 
тези откази от отговорност следва да се пре-
доставят незабавно на другата страна.

(в) И двете страни следва да включат съ-
ответната информация за авторство и откази 
от отговорност в новите материали, изготвени 
във връзка с Консултантските услуги, като 
тези откази от отговорност следва да се пре-
доставят незабавно на другата страна.

8. Опровержения  и  ограничение  на  отго-
ворността. 

(a) Въпреки че Банката ще полага щателни 
усилия по отношение на работата си по Кон-
султантските услуги, Банката не дава никакви 
изрични гаранции или гаранции по подразби-
ране относно степента на успех, който може 
да бъде постигнат с прилагането на която и 
да е препоръка, съдържаща се в който и да е 
работен продукт, изготвен от или с помощта 
на Банката или на Служителите на Банката.

(б) Без ограничение на привилегиите и 
имунитетите на Банката, произтичащи от 
Учредителния є договор и от другите при-
ложими норми на правото, Банката не носи 
отговорност пред Клиента или пред друга 
трета страна за каквито и да е загуби, разхо-
ди, щети или пасиви, който Клиентът дължи 
в резултат на Консултантските услуги, освен 
тези, произтичащи от груба небрежност или 
умишлено неправомерно поведение на Банката 
или на Служителите на Банката. Независимо 
от всичко записано в настоящото Споразу-
мение, отговорността на Банката, ако има 
такава, към Клиента по настоящото Спора-
зумение не обхваща каквито и да е косвени, 
наказателни или последващи щети, загуба на 
печалба или загуба на възможност, нито може 
да надвишава размера на професионалните 
такси, получени от Банката по настоящото 
Споразумение.

(в) Страните признават и приемат, че целта 
на настоящото Споразумение не е да създава 
партньорство, съвместно предприятие или 
подобно предприятие, при което Страните 
биха могли да бъдат съвместно отговорни пред 
трети страни или за каквито и да е други цели. 
Никаква част от настоящото Споразумение 
не представлява ангажимент от страна на 
Банката да предоставя финансиране на Кли-
ента по отношение на дейностите, които ще 
се извършват във връзка с Консултантските 
услуги или по друг начин.

9. Приложимо  право. По отношение на 
настоящия договор се прилагат законите на 
Англия и договорът се тълкува в съответ-
ствие с тях. 

10. Уреждане на спорове. 
(a) Страните по Споразумението ще се 

стремят добросъвестно да разрешават вся-
какви различия и спорове по или във връзка 
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с настоящото Споразумение по взаимно 
съгласие. Всеки спор, възникнал от или във 
връзка с настоящото Споразумение, който не 
е уреден чрез споразумение между страните, 
ще бъде окончателно разрешаван от арбитраж 
в съответствие с Арбитражните правила на 
UNCITRAL в сила към датата на настоящото 
Споразумение. В случай на конфликт меж-
ду Арбитражните правила на UNCITRAL и 
условията на настоящото Споразумение ус-
ловията на настоящото Споразумение имат 
предимство.

Арбитражният трибунал се състои от 
3 (трима) арбитри, като всяка страна назна-
чава един арбитър. Двамата, назначени от 
страните, арбитри избират третия арбитър, 
който ще има ролята на председателстващ 
арбитър на арбитражния трибунал. Мястото 
на провеждане на арбитража ще бъде в Лон-
дон, а езикът, който ще бъде използван при 
арбитражното производство, е английски.

(б) Нито Клиентът, нито Банката имат 
право на производство по точка (а) на на-
стоящия раздел за предявяване на претенция 
по отношение на това, че която и да е от 
разпоредбите на настоящите Общи условия 
или на Споразумението за предоставяне на 
Консултантски услуги е невалидна или непри-
ложима поради каквато и да е разпоредба на 
учредителния договор на Банката.

11. Привилегии  и  имунитети.  Данъчен 
имунитет. Клиентът признава и ще пред-
приеме всички разумни стъпки да прилага 
статута, привилегиите и имунитетите на 
Банката и на нейните Служители, посочени 
в учредителния договор на Банката и дру-
гите приложими норми на правото. Стра-
ните приемат и се съгласяват, че нито една 
разпоредба на настоящото Споразумение, 
нито подлагането на арбитраж от страна на 
Банката по никакъв начин не представляват 
или предполагат освобождаване, отказ, прек-
ратяване или промяна от страна на Банката 
на която и да е привилегия, имунитет или 
освобождаване на Банката, постановени в 
учредителния договор на Банката и в другите 
приложими норми на правото. Това включ-
ва, наред с другото, имунитета на Банката, 
нейните активи, приходи и нейните операции 
и сделки по отношение на всички данъчни 
и митнически такси.

12. Изменения на договора. Всяко изменение 
или отказ, или каквото и да е съгласие, даде-
но по която и да е разпоредба на настоящото 
Споразумение, следва да бъдат в писмена 
форма и, в случай на изменение, подписани 
от Страните. Измененията влизат в сила от 
деня и годината, в които Банката е получила 
правно становище от упълномощено длъж-
ностно лице на Клиента, че са изпълнени 

всички национални законови изисквания и 
процедури за влизане в сила на Изменението 
на споразумението.

13. Запазване на права. Никакъв подход, 
както и никакво неизпълнение или забавяне 
от страна на която и да е от Страните при 
упражняване на правомощия, средства за 
защита, право на преценка, авторитет или 
друго право по силата на настоящото Спо-
разумение не трябва да нарушава или да 
се тълкува като отказ или като мълчаливо 
съгласие по отношение на това или което и 
да е друго правомощие, средство за защита, 
право на преценка, авторитет или друго право 
по силата на настоящото Споразумение, или 
по някакъв начин да възпрепятства неговото 
допълнително или бъдещо упражняване.

14. Правоприемници.  Забрана  за  прехвър-
ляне без съгласие. Настоящото Споразумение 
обвързва и е в полза на съответните право-
приемници на страните, при условие, че никой 
от тях няма право да възлага настоящото 
Споразумение изцяло или частично без пред-
варителното съгласие на другата страна.

15. Цялостно споразумение и екземпляри. 
(a) Настоящото Споразумение, заедно с 

Графика и Анекса, представлява цялото спо-
разумение между страните по него и отменя 
всички предишни споразумения, договоренос-
ти и уговорки както устни, така и писмени, 
между страните по отношение на предмета 
на Споразумението.

(б) Настоящото Споразумение може да бъде 
подписано в няколко екземпляра, всеки от 
които е оригинал, но всички те представляват 
едно и също споразумение.

16. Прекратяване  на  договора. Незави-
симо от прекратяването или изтичането на 
настоящото Споразумение разпоредбите на 
настоящото Споразумение, отнасящи се до 
(i) задължението за поверителност съгласно 
Раздел 5 от настоящия Анекс, (ii) задължения-
та, разписани в Раздел 6 Интелектуална соб-
ственост и Раздел 11 Привилегии и имунитети 
на настоящия Анекс и (iii) задължението на 
Клиента да заплати възнаграждение на Бан-
ката за Предоставените Консултантски услуги, 
извършени преди датата на прекратяване или 
изтичане на срока на Споразумението, както и 
възстановяване на всякакви разумни разходи, 
свързани с прекратяването на Споразумени-
ето от страна на Клиента, продължават да 
са в пълна сила, освен в случаите, в които е 
направена констатация на груба небрежност 
или умишлено неправомерно поведение на 
Банката с решение на арбитражен трибунал, 
в резултат на процедура за разрешаване на 
спорове, както е посочено в член 10 от на-
стоящия Анекс.
1900
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 7 
от 31 март 2021 г.

за условията и реда за съставяне на списък 
на медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 

стойността, до която те се заплащат

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията 
и редът за:

1. съставяне и поддържане на списък на 
медицинските изделия, които могат да бъдат 
заплащани със средства от:

а) бюджета на Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК);

б) държавния бюджет извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване;

в) бюджета на лечебните заведения по 
чл. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), 
както и със средства на лечебните заведения 
с държавно и/или общинско участие по чл. 9 
и 10 ЗЛЗ; 

2. включване и изключване на медицински 
изделия от списъка по т. 1;

3. предоставяне и съхраняване на инфор-
мацията по чл. 5, ал. 1;

4. ежегодно определяне на стойността, до 
която се заплащат медицинските изделия, 
включени в списъка по т. 1;

5. условията и реда за определяне на стой-
ността, до която се заплащат помощните 
средства, приспособленията и съоръженията 
за хората с увреждания със средства по чл. 23, 
ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване 
и стандартите за тяхното качество;

6. достъп до списъка по т. 1.
Чл. 2. Със средствата по чл. 1, т. 1 могат 

да се заплащат само медицински изделия, 
които са включени в списъка, съставен по 
реда на наредбата.

Чл. 3. (1) Изпълнителната агенция по 
лекарствата (ИАЛ) поддържа на интернет 
страницата си списъка по чл. 1, т. 1, който е 
общодостъпен, с изключение на търговската 
информация по чл. 5, ал. 2, т. 23, предназна-
чена за оторизирани институции.

(2) Физическите лица, които от името и 
за сметка на оторизираните институции имат 
право на достъп до търговската информация, 
подписват декларации за конфиденциалност 
и неизползване на информацията извън слу-
жебната си дейност.

Г л а в а  в т о р а

СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИ-
СЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I
Същност и съдържание на списъка на меди

цинските изделия

Чл. 4. Списъкът по чл. 1, т. 1 е централи-
зирана електронна база данни, съдържаща 

медицински изделия, групирани в категории 
съгласно чл. 6.

Чл. 5. (1) Списъкът по чл. 1, т. 1 съдържа 
информация за:

1. общите идентификационни данни и 
характеристики на медицинското изделие;

2. сертификационен и регистрационен 
статус на медицинското изделие;

3. търговска информация, включително 
продажна цена за медицинското изделие, както 
и за производителя/упълномощения предста-
вител или търговеца на медицинското изделие;

4. стойността, до която се заплаща меди-
цинското изделие;

5. търговска информация, включително 
продажна цена на медицинското изделие, 
удостоверена с документ, представен пред 
съответното митническо учреждение, както 
и за производителя/упълномощения предста-
вител, вносителя или търговеца на медицин-
ското изделие, когато медицинското изделие 
се внася от трета държава;

6. стойността, на която медицинското изде-
лие е заплатено от НЗОК, Министерството на 
здравеопазването (МЗ), лечебните заведения 
по чл. 5 от ЗЛЗ и от лечебните заведения с 
държавно и/или общинско участие по чл. 9 
и 10 от ЗЛЗ.

(2) Информацията по ал. 1 се посочва в 
списъка по чл. 1, т. 1, както следва:

1. входящ номер и дата на заявлението;
2. идентификационен номер на заявителя 

и време на въвеждане в информационната 
система, автоматично генерирани от система-
та (идентификационният номер се определя 
при първоначалното вписване в регистъра и 
остава непроменен);

3. дата и статус на записа (предложен, 
валидиран, регистриран, променен, заличен) 
за медицинско изделие;

4. код на изделието в списъка (необходим за 
определяне на стойност, до която се заплаща);

5. данни за лицето, което пуска изделието 
на пазара;

6. данни за търговеца на едро;
7. категория на медицинското изделие;
8. глобална номенклатура на медицинските 

изделия – GMDN (UMDNS; EDMS) код и име;
9. генерична група изделия (когато е при-

ложимо);
10. име на медицинското изделие (посоче-

но върху опаковката и/или декларацията за 
съответствие на производителя);

11. алтернативно име на медицинското 
изделие (когато е приложимо);

12. модел (когато е приложимо);
13. описание на медицинското изделие 

(състав; вид на материала; брой изделия в 
неделима опаковка; големина; размер; тегло; 
стерилно; с измерващи функции; включено в 
състава лекарствено вещество; материал от 
животински произход, специфични означения, 
тип на предписване на изделието (за домашна 
или болнична употреба) – попълва се инфор-
мацията, приложима за медицинското изделие;
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14. предназначено действие, определено от 
производителя (включително условия за съх-
ранение, еднократна/многократна употреба, 
стерилност и др.);

15. каталожен номер на медицинското 
изделие (посочен върху опаковката и/или Де-
кларацията за съответствие на производителя);

16. клас/група, списък;
17. принадлежности/консумативи (име, 

модел, референтен номер, каталожен номер; 
описание) (когато е приложимо);

18. номер и дата на регистрация в ИАЛ 
или уведомление до ИАЛ;

19. дата на пускане на пазара в Република 
България;

20. последна дата на актуализация на дан-
ните за медицинското изделие;

21. дата на прекратяване на разрешение/
удостоверение за търговията с медицински 
изделия;

22. маркер за заплащане чрез средства от 
МЗ, НЗОК, лечебни заведения;

23. продажна цена, посочена в съответната 
валута и изчислена в евро по кръстосаните 
курсове на Централната европейска банка и 
съответно в левове по курса на Българската 
народна банка към датата на въвеждане на 
данните;

24. информация по ал. 1, т. 5 (когато е 
приложимо); 

25. максимална стойност, заплащана с 
обществени средства (за група изделия за 
година) (когато е приложимо).

(3) Информацията по ал. 2 се попълва на 
български и на английски език.

(4) В случай че едно и също медицинско 
изделие се вписва в списъка от двама или 
повече заявители, информацията по ал. 2, 
т. 1, 2, 3, 6, 11, 17, 18, 19, 21 и 23 се попълва 
от всеки от тях.

(5) Идентификационният номер по ал. 2, 
т. 2 и кодът по ал. 2, т. 4 служат като иден-
тификатор на медицинските изделия и за-
дължително се използват в случаите, когато 
съответното медицинско изделие се осигурява 
със средствата по чл. 1, т. 1.

Чл. 6. Списъкът по чл. 1, т. 1 съдържа 
следните категории медицински изделия:

1. активни имплантируеми изделия;
2. изделия за анестезия и респирация;
3. дентални изделия;
4. електромеханични медицински изделия;
5. болнично оборудване;
6. инвитро диагностични изделия;
7. неактивни имплантируеми изделия;
8. изделия за офталмология и оптика;
9. изделия за многократна употреба;
10. изделия за еднократна употреба;
11. помощни средства, приспособления, 

съоръжения и медицински изделия за хора 
с увреждания;

12. изделия за диагностична и терапевтична 
радиация;

13. изделия за допълнителна терапия;
14. изделия с биологичен произход;
15. продукти и приспособления за лечебни 

и здравни заведения;
16. лабораторно оборудване.
Чл. 7. Изпълнителната агенция по лекар-

ствата използва техническо оборудване и 
технологии за администриране на списъка по 
чл. 1, т. 1, чрез които се изпълняват следните 
функции:

1. проверка на подадените по електронен 
път заявления, подписани с електронен подпис;

2. управление на достъпа до данните в спи-
съка посредством предоставяне за ползване 
на потребителско име, парола и персонален 
идентификатор;

3. проверка за пълнота и достоверност на 
данните;

4. защита, съхраняване и архивиране на 
данни и документи.

Чл. 8. Изпълнителната агенция по лекар-
ствата съхранява списъка по чл. 1, т. 1 по 
начин, който осигурява възможност за:

1. гарантиране сигурността на съдържащата 
се в него информация чрез криптиране;

2. промяна на данните от заявител;
3. заличаване на данни след валидирането 

им от определени длъжностни лица.

Раздел II
Условия и ред за включване, промени и за
личаване на медицински изделия в списъка 

по чл. 1, т. 1

Чл. 9. (1) Изпълнителната агенция по 
лекарствата осигурява оторизиран достъп до 
списъка по чл. 1, т. 1 за въвеждане, промяна 
или заличаване на данни по чл. 5 след пода-
ване в електронен или хартиен вид на заяв-
ление по образец, утвърден от изпълнителния 
директор на ИАЛ, публикуван на интернет 
страницата є. 

(2) Изпълнителната агенция по лекарства-
та осигурява оторизиран достъп до списъка 
по чл. 1, т. 1 и на институциите и лицата по 
чл. 5, ал. 1, т. 6, след като съответната ин-
ституция или лице писмено заяви това пред 
изпълнителния директор на ИАЛ. 

(3) Информацията по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 
е достъпна само за институциите и лицата, 
които заплащат съответното медицинско из-
делие. Институциите и лицата по чл. 5, ал. 1, 
т. 6 нямат право да предоставят получената 
информация на трети лица.

(4) Заявление по ал. 1 могат да подават:
1. производител на медицински изделия;
2. лице, упълномощено от производителя;
3. физическо или юридическо лице, което 

комплектува изделия;
4. физическо или юридическо лице, което 

стерилизира изделия;
5. търговец на едро с медицински изделия.
(5) Когато заявлението се подава от упъл-

номощено лице, към него се представя и нота-
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риално заверено пълномощно. Когато пълно-
мощното не е издадено в Република България, 
за него се представя превод на български език, 
извършен от преводач, който има сключен до-
говор с Министерството на външните работи 
за извършване на официални преводи.

(6) Типът електронни документи и файлови 
формати, както и правилата за осигуряване на 
достъп до списъка по чл. 1, т. 1, се публикуват 
на интернет страницата на ИАЛ.

Чл. 10. (1) Заявлението се подава чрез 
публично обявен и достъпен електронен адрес 
или в деловодството на ИАЛ.

(2) За подаване и обработване на заявле-
нието не се заплаща такса.

Чл. 11. При постъпване на заявление 
служител на ИАЛ валидира данните от за-
явлението за:

1. наличие на подпис/валиден електронен 
подпис при подаване по електронен път;

2. пълнота на данните;
3. заявено обстоятелство – регистрация, 

промяна или заличаване на данни за заявителя.
Чл. 12. Когато заявлението не е изготвено 

съгласно образеца по чл. 9, ал. 1 или не е 
подписано с валиден електронен подпис (при 
подаване по електронен път), на заявителя се 
изпраща в срок до 5 работни дни от постъп-
ване на заявлението електронно съобщение 
на посочения от него електронен адрес с ука-
зания за отстраняване на несъответствията.

Чл. 13. Когато в заявлението не е посочен 
електронен адрес, съобщението по чл. 12 се 
изпраща чрез лицензиран пощенски опера-
тор като препоръчана пощенска пратка с 
обратна разписка на адреса на заявителя. По 
изключение съобщението по чл. 12 може да 
се направи по телефона или по факса на ли-
цето за контакти, посочено от заявителя, като 
това се удостоверява по начините, посочени 
в Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 14. Грешки и непълноти, допуснати 
в данните от заявлението съгласно образеца 
за достъп до системата, се отстраняват чрез 
подаване на ново заявление.

Чл. 15. (1) Когато заявлението отговаря 
на изискванията, данните се въвеждат в ин-
формационната система от служител на ИАЛ 
в срок до 5 работни дни. Електронната база 
данни генерира идентификационен номер за 
заявителя и време, което отразява момента на 
създаване на профил на заявителя, и изпраща 
потвърждение за приемане на заявлението.

(2) Потвърждението е електронен документ, 
който съдържа данни за входящия номер и 
дата, идентификационен номер и време на 
въвеждане в електронната база данни, както 
и информация за достъп.

(3) Потвърждението се изпраща на адреса 
на електронната поща на заявителя.

Чл. 16. Регистрацията се счита за извършена 
след въвеждане на данните за заявителя и изде-
лията в електронната база данни и валидиране.

Чл. 17. (1) Заявителят е длъжен да съобщи 
на ИАЛ всички промени в заявените обстоя-
телства, съгласието за приемане на електронни 
съобщения, включително електронния адрес. 
Промяната има действие от момента на съ-
общаването.

(2) Заявителят е длъжен да актуализира 
данните в срок до 7 работни дни от момента 
на настъпилата промяна.

Чл. 18. Въвеждането или промяна на данни 
в списъка по чл. 1, т. 1 на медицинските изде-
лия се извършва от заявителя чрез въвеждане 
на потребителско име и парола.

Чл. 19. (1) Отстраняването на грешки и 
непълноти, допуснати при вписване на ме-
дицинските изделия в списъка, се извършва 
от заявителя.

(2) При установяване на грешки от длъж-
ностно лице ИАЛ определя едномесечен срок 
за отстраняването им.

(3) При отказ за коригирането им от зая-
вителя или неотстраняването им в срока по 
ал. 2 ИАЛ не валидира данните и те не се 
публикуват.

Чл. 20. Изпълнителната агенция по ле-
карствата публикува на интернет страницата 
си ръководство, утвърдено от изпълнителния 
директор на ИАЛ, за въвеждане и актуали-
зиране на данните в списъка, включително 
правилата и условията, на които трябва да 
отговаря въвежданата информация.

Чл. 21. Заличаването на данни за заяви-
тели и/или медицински изделия, въведени в 
списъка, се извършва:

1. след валидиране от страна на ИАЛ на 
подадено заявление за заличаване с посочване 
на основание за това;

2. при прекратяване или обезсилване 
действието на СЕ сертификат, издаден от 
нотифициран орган;

3. след постъпила информация и извършва-
не на проверка от страна на ИАЛ за промяна 
на лицето, което е извършило вписването в 
списъка по чл. 1, т. 1.

Чл. 22. Заличаването по чл. 21 се извършва 
от длъжностни лица по утвърдени от изпълни-
телния директор на ИАЛ вътрешни правила.

Г л а в а  т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО 
КОЯ ТО СЕ ЗАПЛАЩАТ МЕДИЦИНСКИТЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО 

ЧЛ. 1, АЛ. 1

Раздел I
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия, заплащани от бюджета 

на НЗОК

Чл. 23. (1) Националната здравноосигури-
телна каса провежда ежегодно процедура за 
определяне на стойността, до която заплаща 
групи медицински изделия, за които в нор-
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мативен акт е посочено, че се осигуряват със 
средства от нейния бюджет.

(2) Стойността по ал. 1 се определя за съот-
ветна група медицински изделия, отговарящи 
на определени технически изисквания, в съот-
ветствие с предвидените средства в бюджета 
на НЗОК за съответната календарна година.

Чл. 24. Конкретните медицински изделия, 
за които НЗОК заплаща, трябва да отговарят 
на следните изисквания:

1. да отговарят на изискванията на Закона 
за медицинските изделия (ЗМИ);

2. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 
буква „а“;

3. да нямат регистрирани данни в ИАЛ и/
или ЕUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните 18 месеца, както 
и за блокирани или изтеглени от пазара пар-
тиди по причини, свързани с безопасността на 
медицинските изделия от тях през последните 
18 месеца; 

4. да се заплащат от обществен фонд в 
поне три от държавите – членки на Евро-
пейския съюз, при същите индикации или 
заболявания или да са заплащани от НЗОК 
през последните 5 години;

5. да имат рандомизирани клинични из-
питвания, от които поне едно завършено, или 
извършена оценка на здравните технологии (за 
изделия, прилагани в условията на болничната 
медицинска помощ, когато е приложимо);

6. да отговарят на техническите изисквания 
и други условия, посочени в спецификацията 
по чл. 25.

Чл. 25. (1) Процедурата по договарянето 
на медицински изделия, стойността на които 
се заплаща напълно или частично от НЗОК, 
се извършва на основата на спецификация, 
утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.

(2) Спецификацията по ал. 1 се утвърждава 
в срок до 20 август на съответната календарна 
година и определя и групира медицинските 
изделия, прилагани в условията на извънбол-
ничната и болничната медицинска помощ, по 
технически изисквания. 

(3) За изготвяне на проекта на спецификация 
управителят на НЗОК назначава експертна 
комисия. Съставът на комисията включва 
специалисти с фармацевтично, юридическо, 
медицинско и икономическо образование. За 
своята работа комисията изготвя протоколи 
и решения.

(4) Спецификацията съдържа:
1. групи, в които се включват медицински-

те изделия съобразно предназначението им;
2. подгрупи медицински изделия в рам-

ките на една група, определени съобразно 
приложението им;

3. групи медицински изделия по техниче-
ски изисквания в рамките на една подгрупа;

4. обособени групи/подгрупи/групи по 
технически изисквания медицински изделия, 
прилагани:

а) в условията на извънболничната меди-
цинска помощ, заплащани на лица, получили 
разрешения за търговия на дребно с лекар-
ствени продукти;

б) в условията на болничната медицинска 
помощ, заплащани на лечебни заведения, 
сключили договори по чл. 23, ал. 1, т. 4 от 
Закона за здравното осигуряване за оказване 
на болнична медицинска помощ;

в) в условията на болничната медицинска 
помощ, заплащани на производители или 
търговци на едро с медицински изделия или 
на техни упълномощени представители, склю-
чили договори за доставка на медицински 
изделия по реда на тази наредба;

5. условия за периодичност и/или коли-
чества на доставяните медицински изделия, 
заплащани от НЗОК;

6. максимална прогнозна аналитична стой-
ност, до която НЗОК заплаща за съответната 
група/подгрупа/група по технически изисква-
ния/групите по т. 4, буква „в“ и съответния 
им прогнозен брой (обем) медицински изделия 
за 12-месечен период, който НЗОК заплаща;

7. условия и изисквания за предписване и 
отпускане на съответните групи/подгрупи и 
групи по технически изисквания. 

(5) При постигнат разходоефективен резул-
тат за бюджета на НЗОК след проведена по 
реда на тази наредба процедура, както и при 
наличие на бюджетни средства за здравнооси-
гурителни плащания за медицински изделия 
в резултат на реализиран по-малък разход 
за НЗОК, за заплащаните групи медицински 
изделия, НЗОК може да определи срок за зап-
лащане и съответна стойност за нови групи 
медицински изделия, включени за първи път в 
спецификацията по ал. 1 и незаплащани досега 
от НЗОК. Заплащането на новите групи не 
може да надхвърля предвидените със закона 
за бюджета на НЗОК средства за съответната 
календарна година.

Чл. 26. (1) До 2 работни дни след утвърж-
даване на спецификацията по чл. 25, ал. 1 
НЗОК публикува на интернет страницата си 
покана към производителите или търговците 
на едро с медицински изделия и/или техните 
упълномощени представители за участие в 
процедурата по определяне на стойността по 
чл. 23, ал. 1. 

(2) Поканата по ал. 1 съдържа:
1. предмет на процедурата – медицински 

изделия, включени в спецификацията по 
чл. 25, ал. 1;

2. изискуеми документи от участниците 
съгласно ал. 3 и 4;

3. място, начин и краен срок за подаване 
на предложения – документи за участие в 
процедурата, като срокът не може да бъде 
по-малък от 15 работни дни от публикуване 
на поканата;

4. лице, телефон и електронен адрес за 
контакт в НЗОК.
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(3) За участие в процедурата по чл. 23, ал. 1 
за включване на нови медицински изделия, 
които НЗОК не е заплащала при последната 
проведена процедура, производителите или 
търговците на едро с медицински изделия 
и/или техните упълномощени представители 
подават в НЗОК заявление, към което прилагат 
следните документи:

1. данни за единен идентификационен код 
на дружество/кооперация от търговския ре-
гистър; за дружества, регистрирани в други 
държави – извлечение от търговския регис-
тър или сходен документ по националното 
законодателство на съответната държава на 
производителя или търговеца на едро с ме-
дицински изделия, издадени от компетентен 
орган не по-късно от 6 месеца преди подаване 
на заявлението; информацията се предоставя 
за производителя на медицински изделия, а в 
случай че предложението се подава от търговец 
на едро/упълномощен представител – и за тях;

2. нотариално заверено пълномощно, в слу-
чай че заявлението се подава от представител 
на производителя или търговеца на едро; кога-
то пълномощното не е издадено в Република 
България, за него се представя превод на 
български език, извършен от преводач, който 
има сключен договор с Министерството на 
външните работи за извършване на официал-
ни преводи; в пълномощното следва да бъдат 
посочени конкретните медицински изделия, 
за които представителят е упълномощен;

3. документ, удостоверяващ правото им да 
търгуват с медицински изделия, издаден от 
компетентен орган на съответната държава, 
а когато такъв е издаден от ИАЛ, се посочва 
неговият номер и НЗОК служебно събира и 
проверява съответната информация; такъв 
документ не се изисква, ако заявителят е 
производител, установен на територията на 
Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 
от ЗМИ;

4. документация, чрез която се доказва, че 
медицинското изделие отговаря на техниче-
ските изисквания, посочени в спецификацията 
по чл. 25, ал. 1: сертификат за СЕ маркировка 
от нотифициран орган – нотариално заверен; 
декларация за съответствие, издадена от про-
изводителя на медицинското изделие; инструк-
ция за употреба за медицинското изделие на 
български език; уведомление за пуснати на 
пазара и/или форма за предоставяне на инфор-
мация за пуснати в действие на територията 
на Република България медицински изделия;

5. извлечение от каталог за всички заявени 
медицински изделия с посочване на каталожен 
номер по чл. 5, ал. 2, т. 15 на предлаганото 
медицинско изделие, което се идентифицира с 
търговското му наименование, съответстващо 
на универсалния код или идентификатор, с 
което това изделие е вписано в списъка по 
чл. 5, ал. 1;

6. информация, предоставена от ИАЛ, 
относно регистрирани данни в ИАЛ и/или 
EUDAMED за инциденти/потенциални ин-
циденти с медицинското изделие, както и за 
блокирани или изтеглени от пазара партиди 
през последните 18 месеца;

7. декларация, че съответният участник 
може да осигури необходимите количества 
медицински изделия;

8. декларация, че съответният участник 
приема условията и изискванията на пуб-
ликувания проект на договор – приложим 
при кандидатите, заявили групи медицински 
изделия/подгрупи/групи по технически изис-
квания по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“, който 
включва условията за доставка, за заплащане 
на медицинските изделия, за представяне на 
банкова гаранция и др.;

9. предлагана цена на медицинското из-
делие;

10. декларация за наличие на изисквания-
та по чл. 24, т. 4 с посочване на конкретния 
обществен фонд на съответната държава;

11. доказателства за изпълнение на изиск-
ванията по чл. 24, т. 4 и 5.

(4) За участие в процедурата по чл. 23, ал. 1 
за включване на медицински изделия, опреде-
лени за заплащане от НЗОК при последната 
проведена процедура, производителите или 
търговците на едро с медицински изделия 
и/или техните упълномощени представители 
подават в НЗОК заявление, към което прилагат 
следните документи:

1. информация, предоставена от ИАЛ, 
относно регистрирани данни в ИАЛ и/или 
EUDAMED за инциденти/потенциални ин-
циденти с медицинското изделие, както и за 
блокирани или изтеглени от пазара партиди 
през последните 18 месеца;

2. декларация от заявителя, че не е изте-
къл срокът на валидност на документите по 
ал. 3, т. 4, приложени по последната прове-
дена процедура; в случаите, когато срокът на 
валидност на тези документи е изтекъл или е 
настъпила друга промяна в обстоятелствата 
относно съответствието на медицинските 
изделия с техническите изисквания, заявите-
лят се задължава да представи съответните 
новоиздадени документи;

3. декларация, че съответният участник 
приема условията и изискванията на пуб-
ликувания проект на договор – приложим 
при кандидатите, заявили групи медицински 
изделия/подгрупи/групи по технически изис-
квания по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“, който 
включва условията за доставка, за заплащане 
на медицинските изделия, за представяне на 
банкова гаранция и др.;

4. предлагана цена на медицинското из-
делие.

(5) Управителят на НЗОК утвърждава образ-
ци на заявления и декларации, а в случаите 
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по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ и образец на 
проект на договор, които се публикуват на 
интернет страницата на НЗОК заедно с по-
каната по ал. 1. 

(6) Предложената цена по ал. 3, т. 9 и ал. 4, 
т. 4 не може да бъде по-висока от продажната 
цена за съответното изделие съгласно чл. 5, 
ал. 2, т. 23. 

(7) Всяко медицинско изделие може да бъде 
заявено само за едно техническо изискване.

Чл. 27. (1) Процедурата по договаряне на 
стойността, до която НЗОК заплаща конкретни 
медицински изделия, принадлежащи към една 
група, се провежда от експертна комисия, 
наричана по-нататък „комисията“, назначена 
от управителя на НЗОК, след изтичане на 
срока за подаване на документите за участие 
в договарянето.

(2) Съставът на комисията включва спе-
циалисти с фармацевтично, юридическо, 
медицинско и икономическо образование. За 
своята работа комисията изготвя протоколи 
и решения.

(3) В състава на комисията се включват 
трима външни за НЗОК експерти, определени 
с решение на Надзорния съвет на НЗОК. 

(4) Външните експерти по ал. 3 могат да 
бъдат лица с юридическо, медицинско или 
икономическо образование.

(5) Членовете на комисията подписват 
декларация, че не са свързани лица по 
смисъла на § 1, т. 1 от Търговския закон с 
производителите или с търговците на едро с 
медицински изделия/техните упълномощени 
представители.

Чл. 28. (1) Предложенията се представят 
в запечатан непрозрачен плик от кандидата 
лично или по пощата с препоръчано писмо 
с обратна разписка. Върху плика кандидатът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и електронен адрес.

(2) Кандидатите представят ценовото 
предложение в отделен обозначен непроз-
рачен запечатан плик, поставен в плика с 
предложението.

(3) При приемане на предложението върху 
плика се отбелязват поредният номер, дата-
та и часът на получаването и тези данни се 
записват във входящ регистър.

(4) Не се приемат предложения, предста-
вени след изтичането на крайния срок или 
подадени в незапечатан, прозрачен плик или 
в плик с нарушена цялост.

Чл. 29. (1) Комисията извършва оценка на 
подадените документи, които следва да удос-
товеряват изпълнението на всички заложени 
изисквания, в т.ч. за качество, като съответната 
документация, удостоверяваща изпълнението 
им, се разглежда и оценява комплексно.

(2) Заседанията на комисията се провеждат, 
ако на тях присъстват поне три четвърти от 
членовете є.

(3) Решенията на комисията се вземат с 
мнозинство повече от една втора от присъст-

ващите членове. Членовете на комисията не 
могат да се въздържат от гласуване.

(4) При констатирани непълноти и/или про-
пуски в подадената документация комисията 
уведомява съответния участник и дава срок от 
3 работни дни за отстраняването им и/или за 
предоставяне на допълнителна информация.

(5) Комисията не допуска до участие в до-
говарянето кандидатите, чиито предложения 
не отговарят на изискванията, определени с 
утвърдената документация, както и кандида-
тите, които не са отстранили нередовностите 
и/или не са предоставили допълнителната 
информация в определения срок.

(6) Комисията изготвя протокол, в който 
отразява постъпилите предложения, извър-
шената оценка по ал. 1 и резултатите от нея. 
Неразделна част от протокола са и предло-
жените най-ниски цени за съответните групи 
медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, 
букви „а“ и „б“.

(7) В срок от 3 работни дни от изготвянето 
на протокола по ал. 6 комисията уведомява 
кандидатите, чиито предложения не отгова-
рят на изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4, че 
не са допуснати до участие в процедурата, с 
посочване на съответни мотиви.

(8) Комисията публикува на интернет 
страницата на НЗОК информация за:

1. допуснатите до договарянето участни-
ци по входящи номера на заявленията им и 
съответната група медицински изделия, за 
която са допуснати;

2. предложените най-ниски цени за съот-
ветните групи медицински изделия по чл. 25, 
ал. 4, т. 4, букви „а“ и „б“; 

3. датата и график, по който ще се проведе 
договарянето на отстъпки от цените по чл. 26, 
ал. 3, т. 9 и ал. 4, т. 4, за участниците, заявили 
групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, 
т. 4, букви „а“ и „б“;

4. датата и график, по който ще се отварят 
ценовите предложения за участниците, заявили 
групи медицински изделия по чл. 25, ал. 4, 
т. 4, буква „в“.

(9) За всяка група медицински изделия 
договарянето се провежда в един и същ ден 
с допуснатите участници по предварително 
обявения график.

Чл. 30. Процедурата по договаряне на от-
стъпки от предложените цени се провежда 
в срок 10 работни дни от публикуването на 
графика по чл. 29, ал. 8, т. 3 и 4. 

Чл. 31. (1) С всеки от допуснатите участ-
ници, заявили групи медицински изделия по 
чл. 25, ал. 4, т. 4, букви „а“ и „б“, комисията 
подписва двустранен протокол, в който се 
отразяват медицинските изделия по групи, 
предложената цена, направеното от участ-
ника предложение за отстъпка от цената по 
чл. 26, ал. 3, т. 9 и ал. 4, т. 4 и постигнатата 
окончателна цена.
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(2) В протокола по ал. 1 се вписват и тър-
говците на едро, които са оправомощени от 
производителите или търговците на едро с 
медицински изделия/техните упълномощени 
представители да доставят вписаните в прото-
кола медицински изделия, ако те са различни 
от заявителите.

Чл. 32. (1) Комисията отваря ценовите 
предложения на участниците, заявили групи 
медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква 
„в“, в тяхно присъствие. Председателят и два-
ма членове на комисията се подписват върху 
всяка страница от ценовото предложение.

(2) Допускат се предложенията на учас-
тниците, заявили равна или по-ниска цена 
от стойността по чл. 25, ал. 4, т. 6.

(3) Комисията обявява най-ниската цена 
за съответната група медицински изделия и 
дава възможност на допуснатите участници 
за договаряне на отстъпки от предложенията 
по ал. 1.

(4) Комисията извършва комплексна оценка 
на предложенията и в съответствие с резулта-
тите от нея класира най-разходоефективните 
от тях по групи, определя ги за заплащане на 
производител/търговец на едро/упълномощен 
представител при стойност 100 на сто.

(5) Когато за някоя от групите/подгрупите/
групи по технически изисквания медицински 
изделия има предложения, които не попадат 
в хипотезата на ал. 4 и с цел обезпечаване 
на достъпа на здравноосигурените лица до 
всички групи от спецификацията по чл. 25, 
ал. 1, комисията може да допусне същите, 
като ги определи за заплащане на лечебни 
заведения за болнична медицинска помощ. 
В тези случаи изпълнителите на болнична 
медицинска помощ не могат да закупуват 
медицинските изделия на цени, по-високи от 
определената по реда на тази наредба стойност 
по чл. 25, ал. 4, т. 6.

Чл. 33. (1) В срок от 7 работни дни от 
провеждането на процедурата по чл. 23, 
ал. 1 комисията извършва оценка и изготвя 
заключителен протокол, в който посочва 
стойността, която заплаща за всяка група 
медицински изделия/подгрупа/група по тех-
нически изисквания.

(2) Комисията представя заключителния 
протокол чрез управителя на НЗОК за ут-
върждаване от Надзорния съвет на НЗОК.

(3) След утвърждаването по ал. 2 НЗОК 
обявява на интернет страницата си стойността 
за всяка група медицински изделия, която 
заплаща напълно или частично.

(4) В срок до 3 работни дни след обявяване 
на стойността по ал. 3 участниците в проце-
дурата, заявили съответни групи медицин-
ски изделия/подгрупи/групи по технически 
изисквания по чл. 25, ал. 4, т. 4, букви „а“ и 
„б“, писмено заявяват пред НЗОК желанието 
си съответното/ите медицинско/и изделие/я, 

вписано/и в протокола по чл. 31, ал. 1, да 
бъде/бъдат заплащано/и със средства от бю-
джета на НЗОК, като подписват декларация 
по образец, утвърден от управителя на НЗОК.

(5) В срока по ал. 4 участниците, заявили 
съответни групи медицински изделия по чл. 25, 
ал. 4, т. 4, буква „в“, представили най-разходо-
ефективни за бюджета на НЗОК предложения, 
сключват договори с НЗОК, които включват 
определените от НЗОК съответни условия 
за доставка, за заплащане на медицинските 
изделия, за представяне на банкова гаранция 
и други. Неразделна част от тези договори 
е механизмът по чл. 45, ал. 35 от Закона за 
здравното осигуряванe.

Чл. 34. (1) След приключване на процеду-
рата по чл. 23, ал. 1 НЗОК съставя списъци 
с групирани и определени конкретни меди-
цински изделия, както и стойността, до която 
НЗОК ги заплаща, които влизат в сила от 
1 януари на следващата календарна година. 

(2) Когато списъците по ал. 1 не бъдат със-
тавени и утвърдени в сроковете, определени в 
тази наредба, те продължават действието си и 
НЗОК продължава да заплаща медицински-
те изделия до стойностите и при условията, 
определени при последната процедура, въз 
основа на която те са съставени.

(3) Националната здравноосигурителна 
каса публикува на интернет страницата си 
списъците по ал. 1, съответните стойности, 
до които заплаща, и условия по тяхното 
прилагане.

Раздел II
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия, заплащани от държав
ния бюджет извън обхвата на задължител
ното здравно осигуряване и от бюджета на 
лечебните заведения по чл. 1, т. 1, буква „в“

Чл. 35. (1) Министерството на здравеопаз-
ването договаря медицински изделия, за които 
в нормативен акт или в общ административен 
акт е посочено, че се осигуряват със средства 
от държавния бюджет.

(2) Министерството на здравеопазването 
осигурява медицинските изделия по ал. 1 в 
съответствие с предвидените средства в бю-
джета си за съответната календарна година.

Чл. 36. Лечебните заведения по чл. 5, 
ал. 1 ЗЛЗ и лечебните заведения по чл. 9 и 
10 ЗЛЗ с държавно и/или общинско участие 
в капитала договарят по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) медицинските 
изделия, необходими за осъществяване на 
своята дейност.

Чл. 37. (1) Медицинските изделия, които 
могат да бъдат заплащани със средства от 
държавния бюджет чрез бюджета на МЗ, 
трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да отговарят на изискванията на ЗМИ; 
2. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 

буква „б“; 
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3. да няма регистрирани данни в ИАЛ и/
или ЕUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните 18 месеца, както 
и за блокирани или изтеглени от пазара пар-
тиди по причини, свързани с безопасността 
на медицинските изделия през последните 
18 месеца съгласно предоставена от ИАЛ 
информация;

4. да се заплащат в поне три от държави-
те – членки на Европейския съюз, чрез съот-
ветните им системи за заплащане с публични 
средства или съответните им здравноосигу-
рителни фондове.

(2) Изискването по ал. 1, т. 4 не се прилага 
за медицинската апаратура.

Чл. 38. (1) Министерството на здраве-
опазването договаря конкретните медицински 
изделия по чл. 35 по реда на ЗОП. 

(2) Спецификацията за конкретните ме-
дицински изделия и техните количества се 
изготвя от комисия, определена със заповед на 
министъра на здравеопазването, която включва 
медицински специалисти, икономисти и юрист.

Чл. 39. Цената, която е договорена, не 
може да надвишава обявената в списъка по 
чл. 1, т. 1 продажна цена по чл. 5, ал. 2, т. 23 
за конкретното медицинско изделие.

Раздел III
Условия и ред за определяне стойността на 
медицинските изделия и високоспециализира
ни апарати/уреди за индивидуална употреба 
от обхвата на наредбата по чл. 82, ал. 6 от 

Закона за здравето

Чл. 40. (1) Националната здравноосигури-
телна каса провежда ежегодно процедура за 
определяне на стойността на заплащане на 
медицинските изделия и високоспециализира-
ни апарати/уреди за индивидуална употреба 
от обхвата на наредбата по чл. 82, ал. 6 от 
Закона за здравето (ЗЗ), които са заплащани 
с публични средства през предходната кален-
дарна година.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
провежда на тримесечие или в други срокове 
процедури по договаряне за определяне на 
стойността на заплащане на медицинските 
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба от обхвата 
на наредбата по чл. 82, ал. 6 от ЗЗ, които 
не са заплащани с публични средства през 
предходната календарна година. Процедурите 
се провеждат при възникнала необходимост 
и се организират по начин и в срокове, които 
не нарушават своевременността на лечението 
на пациентите.

Чл. 41. Медицинските изделия и високоспе-
циализираните апарати/уреди за индивидуал-
на употреба се заплащат/доплащат с трансфер 
от държавния бюджет чрез бюджета на МЗ.

Чл. 42. Медицинските изделия и високоспе-
циализираните апарати/уреди за индивидуал-

на употреба трябва да отговарят на следните 
изисквания:

1. да отговарят на изискванията на ЗМИ;
2. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 

буква „б“;
3. да нямат регистрирани данни в ИАЛ и/

или ЕUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните 18 месеца, както 
и за блокирани или изтеглени от пазара пар-
тиди по причини, свързани с безопасността 
на медицинските изделия през последните 
18 месеца;

4. да отговарят на изискванията на стан-
дарт БДС EN ISO 9001 за производителите на 
медицински изделия, изработени по поръчка, 
и за производителите и търговците на едро с 
медицински изделия от клас I;

5. да отговарят на изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 13485 или еквивалентна система 
за управление на качеството с обхват произ-
водство на медицински изделия, издаден на 
името на производителя – за медицинските 
изделия от клас IIа, IIб и III.

Чл. 43. (1) Процедурата по чл. 40, ал. 1 се 
извършва въз основа на спецификация, ут-
върдена от Надзорния съвет на НЗОК, която 
определя и групира медицинските изделия 
и високоспециализираните апарати/уреди за 
индивидуална употреба, прилагани в условията 
на извънболничната и болничната медицинска 
помощ, по технически изисквания.

(2) Процедурите по чл. 40, ал. 2 се извърш-
ват въз основа на спецификации (технически 
характеристики), посочени в документацията, 
въз основа на които се иска предварително 
одобрение по чл. 82, ал. 1а от Закона за 
здравето (ЗЗ).

Чл. 44. (1) В срок до 2 работни дни след 
утвърждаване на спецификацията по чл. 43, 
ал. 1, съответно при наличие на предварително 
одобрение по чл. 82, ал. 1а от ЗЗ в процеду-
рата по чл. 43, ал. 2, НЗОК отправя покана 
на интернет страницата си към производите-
лите или търговците на едро със съответното 
медицинско изделие, високоспециализиран 
апарат/уред за индивидуална употреба/техни 
упълномощени представители за участие в 
процедура по определяне на стойността на 
заплащането им.

(2) Поканата съдържа:
1. предмет на процедурата – медицински 

изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба, включени 
в спецификациите по чл. 43;

2. най-ниска стойност на съответното меди-
цинско изделие, високоспециализиран апарат/
уред за индивидуална употреба, заплащана 
от НЗОК през предходните три календарни 
години, и цена, договорена по реда на ЗОП 
от лечебните заведения, прилагали тези ме-
дицински изделия и високоспециализирани 
апарати/уреди за индивидуална употреба за 
същия период (ако са налични съответни цени);
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3. изискуеми от участниците документи 
съгласно ал. 3;

4. място, начин и краен срок за подаване 
на предложения – документи за участие в 
процедурата, като срокът не може да бъде 
по-кратък от 7 работни дни от публикуване 
на поканата;

5. лице, телефон и електронен адрес за 
контакт в НЗОК.

(3) За участие в процедурата по определяне 
на стойността на заплащане производителите 
или търговците на едро/техни упълномощени 
представители подават в НЗОК заявление, 
към което прилагат:

1. документите и информацията по чл. 26, 
ал. 3, т. 1 – 7 и т. 9;

2. валиден сертификат по стандарт БДС 
EN ISO 9001 за производителите на меди-
цински изделия, изработени по поръчка, и 
за производителите и търговците на едро с 
медицински изделия от клас I;

3. валиден сертификат по стандарт БДС EN 
ISO 13485 или еквивалентна система за управ-
ление на качеството с обхват производство 
на медицински изделия, издаден на името на 
производителя – за медицинските изделия от 
клас IIа, IIб и III;

4. декларация за наличие на действащ до-
говор с лечебно заведение, сключен по реда 
на ЗОП (ако има такъв);

5. документ, удостоверяващ правото на 
производителите да изработват медицински 
изделия, издаден от компетентен орган на 
съответната държава, а когато такъв е издаден 
от ИАЛ се посочва неговият номер и НЗОК 
служебно събира и проверява съответната 
информация – за производителите на меди-
цински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗМИ 
от клас I и на медицински изделия по чл. 2, 
ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМИ, изработени по поръчка.

(4) Производителите на медицински изде-
лия, изработени по поръчка, не представят 
документи по чл. 26, ал. 3, т. 4, когато е 
приложимо.

(5) Националната здравноосигурителна каса 
служебно събира и проверява информацията 
за наличие на удостоверение за регистрация 
по чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ на производителите на 
медицински изделия, изработени по поръчка, 
лечебни заведения по чл. 18, ал. 2 от ЗЛЗ. 

(6) Управителят на НЗОК утвърждава 
образци на заявление и документи по ал. 3, 
които се публикуват на интернет страницата 
на НЗОК заедно с поканата по ал. 1.

(7) Кандидатите представят предложенията 
си съгласно чл. 28.

Чл. 45. (1) Процедурата по договаряне на 
стойността на заплащане се провежда от ко-
мисия, определена от управителя на НЗОК, 
след изтичане на срока за подаване на доку-
ментите за участие в процедурата.

(2) Членовете на комисията подписват дек-
ларация, че не са свързани лица по смисъла 

на § 1, т. 1 от Търговския закон с участниците 
в процедурата.

(3) Комисията извършва оценка на подаде-
ните документи, които следва да удостоверяват 
изпълнението на всички заложени изисквания.

(4) Комисията осъществява дейността си 
при условията и по реда на чл. 29.

(5) Комисията изготвя протокол, в който 
отразява постъпилите предложения, извър-
шената оценка по ал. 3 и резултатите от нея. 
Неразделна част от протокола са и предло-
жените цени.

(6) Комисията уведомява кандидатите, чии-
то предложения не отговарят на изискванията, 
че не са допуснати до участие в процедурата 
с посочване на съответните мотиви.

(7) Комисията публикува на интернет 
страницата на НЗОК информация за:

1. допуснатите до договарянето участни-
ци по входящи номера на заявленията им и 
съответното медицинско изделие или високо-
специализиран апарат/уред за индивидуална 
употреба, за което са допуснати;

2. предложените най-ниски цени за съот-
ветното медицинско изделие, високоспециали-
зиран апарат/уред за индивидуална употреба;

3. датата и график, по който ще се проведе 
договарянето на отстъпки.

Чл. 46. С всеки от допуснатите участници 
комисията провежда договаряне на отстъпки, 
които не могат да бъдат по-ниски от 10 % от 
предложената цена. 

Чл. 47. Комисията представя на управите-
ля на НЗОК за утвърждаване заключителен 
протокол.

Чл. 48. (1) Процедурата за договаряне следва 
да приключи с подписан договор с допусна-
тите участници в срок до 20 работни дни от 
публикуване на поканата по чл. 44, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 49, ал. 3 НЗОК сключ-
ва договор с лечебното заведение, което е 
договорило по-ниска стойност по предходна 
процедура, провеждана по ЗОП.

(3) Извън случаите по ал. 2 НЗОК сключва 
договор с търговеца на едро/производителя 
на съответното медицинско изделие, високо-
специализиран апарат/уред за индивидуална 
употреба, който е предложил най-ниска стой-
ност на заплащане с включена в нея отстъпка. 

Чл. 49. (1) Националната здравноосигу-
рителна каса заплаща/доплаща стойности 
не по-високи от заплащаните/доплащаните 
най-ниски съответни стойности през предход-
ните три календарни години на медицинските 
изделия, високоспециализираните апарати/
уреди за индивидуална употреба при същите 
спецификации (технически характеристики).

(2) Когато през предходните три кален-
дарни години НЗОК не е заплащала/допла-
щала стойности за съответното медицинско 
изделие, високоспециализиран апарат/уред за 
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индивидуална употреба със същите специфи-
кации (технически характеристики), НЗОК 
заплаща/доплаща стойност не по-висока 
от най-ниската стойност на медицинското 
изделие с най-близки сходни спецификации 
(технически характеристики), заплащани от 
НЗОК през предходните три календарни го-
дини, но не по-високи от продажните цени по 
чл. 5, ал. 2, т. 23 на съответното медицинско 
изделие, високоспециализиран апарат/уред за 
индивидуална употреба след приспадане на 
договорената отстъпка. 

(3) Ако лечебното заведение, в което ще 
се приложи съответното медицинско изделие, 
високоспециализиран апарат/уред за индиви-
дуална употреба има сключен договор по ЗОП 
и договорената цена по този закон е по-ниска 
от определената стойност по тази наредба, 
НЗОК заплаща на лечебното заведение по-
ниската стойност. 

(4) Ако през съответната календарна годи-
на НЗОК е провела процедура за заплащане 
на стойността по реда на тази наредба за 
съответното медицинско изделие, високо-
специализиран апарат/уред за индивидуална 
употреба, тази стойност се заплаща за всички 
медицински изделия, високоспециализирани 
апарати/уреди за индивидуална употреба, за 
които е издадено одобрение за заплащането 
им съгласно наредбата по чл. 82, ал. 6 от 
ЗЗ, без да се провежда нова процедура през 
същата календарна година.

Чл. 50. При необходимост НЗОК може да 
потърси съдействие от ИАЛ за определяне на 
медицинското изделие, високоспециализиран 
апарат/уред за индивидуална употреба с най-
близки сходни спецификации (технически 
характеристики) в случаите по чл. 49, ал. 2.

Чл. 51. (1) След приключване на процеду-
рите по чл. 40 НЗОК съставя списъци с гру-
пирани и определени конкретни медицински 
изделия, високоспециализирани апарати/уреди 
за индивидуална употреба, както и стойността, 
до която НЗОК ги заплаща, които влизат в 
сила от 1 януари на следващата календарна 
година. 

(2) Когато списъците по ал. 2 не бъдат със-
тавени и утвърдени в сроковете, определени 
в тази наредба, те продължават действието 
си и НЗОК продължава да ги заплаща до 
стойностите и при условията, определени при 
последната процедура, въз основа на която 
те са съставени. 

(3) Националната здравноосигурителна 
каса публикува на интернет страницата си 
списъците по ал. 1 и съответните стойности, 
до които заплаща.

Чл. 52. (1) Националната здравноосигури-
телна каса публикува на интернет страницата 
си информация за медицинските изделия, 
високоспециализираните апарати/уреди за 
индивидуална употреба и заплатените за тях 
средства през предходното тримесечие.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува 
в срок до един месец след изтичане на съот-
ветното тримесечие.

Раздел IV
Условия и ред за определяне стойността на 
помощните средства, приспособленията, съ
оръженията и медицинските изделия, пред

назначени за хората с увреждания

Чл. 53. Националната здравноосигури-
телна каса ежегодно провежда процедура 
за определяне на стойността на заплащане 
на помощните средства, приспособленията, 
съоръженията и медицинските изделия, пред-
назначени за хората с увреждания.

Чл. 54. Помощните средства, приспособле-
нията, съоръженията и медицинските изделия 
по чл. 53 се заплащат от НЗОК с трансфер 
от държавния бюджет чрез бюджета на МЗ.

Чл. 55. Помощните средства, приспособле-
нията, съоръженията и медицинските изделия 
за хората с увреждания трябва да отговарят 
на следните изисквания:

1. да отговарят на изискванията на ЗМИ 
(за медицинските изделия);

2. да нямат регистрирани данни в ИАЛ и/
или ЕUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните 18 месеца, както 
и за блокирани или изтеглени от пазара пар-
тиди по причини, свързани с безопасността на 
медицинските изделия от тях през последните 
18 месеца (за медицинските изделия);

3. да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, 
буква „б“;

4. да са произведени в условията и изисква-
нията на системите за управление на качест-
вото съгласно приложимите за тях стандарти. 

Чл. 56. Процедурата по договаряне на стой-
ността по чл. 53 се извършва на основата на 
спецификация, утвърдена от Надзорния съвет 
на НЗОК, която съдържа групирани в групи 
и подгрупи помощни средства, приспособле-
ния, съоръжения и медицински изделия за 
хората с увреждания с дефинирани по групи 
технически изисквания, най-ниска стойност 
на съответното помощно средство, приспо-
собление, съоръжение и медицинско изделие, 
заплащано през предходните три календарни 
години от НЗОК, прогнозен обем за 12-месечен 
период, други условия и срокове.

Чл. 57. (1) В срок до 5 работни дни след 
утвърждаването на спецификацията по чл. 56 
НЗОК отправя покана на интернет страницата 
си към производителите или търговците на 
едро с медицински изделия/техни упълномо-
щени представители, или лицата, осъществя-
ващи дейности по предоставяне и ремонт на 
помощни средства, приспособления и съоръ-
жения и медицински изделия, предназначени 
за хората с увреждания, вписани в регистъра 
по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреж-
дания, за участие в процедура по определяне 
на стойността на заплащането им.
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(2) Поканата по ал. 1 съдържа:
1. предмет на процедурата – помощните 

средства, приспособленията, съоръженията 
и медицинските изделия, отразени в специ-
фикацията по чл. 56;

2. изискуеми от участниците документи; 
3. място, начин и краен срок за подаване 

на предложения, като срокът не може да бъде 
по-малък от 10 работни дни от публикуването 
на поканата;

4. лице, телефон и електронен адрес за 
контакт в НЗОК.

(3) За участие в процедурата по определяне 
на стойността на заплащане производителите 
или търговците на едро с медицински изделия/
техните упълномощени представители или ли-
цата, осъществяващи дейности по предоставяне 
и ремонт на помощни средства, приспособления 
и съоръжения и медицински изделия, пред-
назначени за хората с увреждания, подават в 
НЗОК заявление, към което прилагат:

1. документите и информацията по чл. 26, 
ал. 3;

2. валиден сертификат по стандарт БДС 
EN ISO 9001 – за производителите на меди-
цински изделия, изработени по поръчка, и 
за производителите и търговците на едро на 
медицински изделия от клас I;

3. валиден сертификат по стандарт БДС EN 
ISO 13485 или еквивалентна система за управ-
ление на качеството с обхват производство 
на медицински изделия, издаден на името на 
производителя – за медицинските изделия от 
клас IIа, IIб и III;

4. документ, удостоверяващ правото на 
производителите да изработват медицински 
изделия, издаден от компетентен орган на 
съответната държава, а когато такъв е издаден 
от ИАЛ, се посочва неговият номер и НЗОК 
служебно събира и проверява съответната 
информация – за производителите на меди-
цински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗМИ 
от клас I и на медицински изделия по чл. 2, 
ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМИ, изработени по поръчка;

5. справка за броя/обема на предоставени/
произведени от заявените от участника помощ-
ни средства/приспособленията/съоръжения-
та/медицински изделия, които е осигурявал 
през предходния 24-месечен период. 

(4) Производителите на медицински изде-
лия, изработени по поръчка, не представят 
документи по чл. 26, ал. 3, т. 4, когато е 
приложимо. 

(5) Националната здравноосигурителна каса 
служебно събира и проверява информацията 
за наличие на удостоверение за регистрация 
по чл. 40, ал. 1 от ЗЛЗ на производителите на 
медицински изделия, изработени по поръч-
ка – лечебни заведения по чл. 18, ал. 2 от ЗЛЗ. 

(6) Националната здравноосигурителна 
каса служебно събира и проверява инфор-

мацията за наличие на удостоверение за ре-
гистрация по чл. 89, ал. 6 от ЗХУ за лицата, 
осъществяващи дейности по предоставяне и 
ремонт на помощни средства, приспособления 
и съоръжения и медицински изделия, пред-
назначени за хората с увреждания, съгласно 
чл. 88, ал. 1 от ЗХУ.

(7) Управителят на НЗОК утвърждава 
образци на заявление и документи по ал. 3, 
които се публикуват на интернет страницата 
на НЗОК заедно с поканата по ал. 1.

(8) Кандидатите представят предложенията 
си съгласно чл. 28.

Чл. 58. (1) Процедурата по договаряне на 
стойността на заплащане се провежда от ко-
мисия, определена от управителя на НЗОК, 
след изтичане на срока за подаване на доку-
ментите за участие в процедурата.

(2) В състава на комисията по предложение 
на управителя на НЗОК могат да се включ-
ват външни за НЗОК експерти, определени с 
решение на Надзорния съвет на НЗОК. 

(3) Външните експерти по ал. 2 могат да 
бъдат лица с юридическо, медицинско или 
икономическо образование. 

(4) Членовете на комисията подписват дек-
ларация, че не са свързани лица по смисъла 
на § 1, т. 1 от Търговския закон с участниците 
в процедурата.

(5) Комисията извършва оценка на подаде-
ните документи, които следва да удостоверяват 
изпълнението на всички заложени изисквания, 
в т.ч. за качество, като съответната докумен-
тация, удостоверяваща изпълнението им, се 
разглежда и оценява комплексно.

(6) Комисията осъществява дейността си 
при условията и по реда на чл. 29.

(7) Комисията изготвя протокол, в който 
отразява постъпилите предложения, извър-
шената оценка по ал. 5 и резултатите от нея. 
Неразделна част от протокола са и предло-
жените цени.

(8) Комисията уведомява кандидатите, чии-
то предложения не отговарят на изискванията, 
че не са допуснати до участие в процедурата 
с посочване на съответните мотиви.

(9) Комисията публикува на интернет 
страницата на НЗОК информация за:

1. допуснатите до договарянето участници 
по входящи номера на заявленията им и съот-
ветното помощно средство, приспособление, 
съоръжение и медицинско изделие, за което 
са допуснати;

2. предложените най-ниски цени за съот-
ветните групи/подгрупи и технически харак-
теристики;

3. датата и график, по който ще се проведе 
договарянето на отстъпки.

Чл. 59. С всеки от допуснатите участници 
комисията провежда договаряне на отстъпки, 
които не могат да бъдат по-ниски от 10 % от 
предложената цена. 
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Чл. 60. Комисията представя заключите-
лен протокол чрез управителя на НЗОК за 
утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК.

Чл. 61. (1) Националната здравноосигу-
рителна каса заплаща/доплаща стойности 
не по-високи от заплащаните/доплащаните 
най-ниски съответни стойности през предход-
ните три календарни години на помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия за хората с уврежда-
ния, при същите спецификации (технически 
характеристики).

(2) Когато през предходните три календар-
ни години НЗОК не е заплащала/доплащала 
стойности за съответното помощно средство, 
приспособление, съоръжение и медицинско 
изделие за хората с увреждания със същите 
спецификации (технически характеристики), 
НЗОК заплаща/доплаща стойност не по-ви-
сока от най-ниската стойност на помощното 
средство, приспособление, съоръжение и 
медицинско изделие за хората с увреждания 
с най-близки сходни спецификации (техни-
чески характеристики), заплащани от НЗОК 
през предходните три календарни години, но 
не по-високи от продажните цени по чл. 5, 
ал. 2, т. 23 на съответното помощно средство, 
приспособление, съоръжение и медицинско 
изделие за хората с увреждания след приспа-
дане на договорената отстъпка.

Чл. 62. При необходимост НЗОК може да 
потърси съдействие от ИАЛ за определяне 
на помощно средство, приспособление, съо-
ръжение и медицинско изделие за хората с 
увреждания с най-близки сходни специфика-
ции (технически характеристики) в случаите 
по чл. 61, ал. 2. 

Чл. 63. (1) След приключване на процеду-
рата по чл. 53 НЗОК съставя списъци с гру-
пирани и определени конкретни медицински 
изделия, както и стойността, до която НЗОК 
ги заплаща, които влизат в сила от 1 януари 
на следващата календарна година. 

(2) Когато списъците по ал. 1 не бъдат със-
тавени и утвърдени в сроковете, определени в 
тази наредба, те продължават действието си и 
НЗОК продължава да заплаща медицински-
те изделия до стойностите и при условията, 
определени при последната процедура, въз 
основа на която те са съставени.

(3) Националната здравноосигурителна 
каса публикува на интернет страницата си 
списъците по ал. 1, съответните стойности, 
до които заплаща, и условия по тяхното 
прилагане.

Чл. 64. Националната здравноосигурителна 
каса публикува ежегодно на интернет страни-
цата си информация за помощните средства, 
приспособленията и съоръженията и меди-
цинските изделия за хората с увреждания и 
заплатените за тях средства. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Генерична група изделия“ е съвкупност 

от изделия с еднакво или подобно предназна-
чение или сходна технология, което позволява 
класифицирането им по генеричен признак, без 
да се отразяват специфични характеристики.

2. „Глобална номенклатура на медицински-
те изделия“ (GMDN) е подробна система от 
международно признати кодирани описания, 
използвани за групово идентифициране на 
медицински изделия.

3. „Комплексна оценка“ е оценка, която 
включва финансови условия, медицински и 
технически характеристики, анализ на данните 
от интегрираната информационна система на 
НЗОК относно отчетените и заплатени обеми/
брой медицински изделия по изпълнители 
на болнична медицинска помощ и налична 
информация за доплащане от ЗОЛ.

4. „Максимална прогнозна аналитична 
стойност“ е стойност, получена след извър-
шен маркетингов анализ, както и анализ на 
разходвани бюджетни средства по конкретни 
групи медицински изделия, съответни обеми/
брой, данни за доплащания за тях, отнесени 
към планираните бюджетни средства по закона 
за бюджета на НЗОК за съответната година.

5. „Най-разходоефективни за бюджета на 
НЗОК предложения“ са предложения, които 
включват определените от НЗОК съответни 
условия за доставка, за заплащане на меди-
цинските изделия, за представяне на банкова 
гаранция и др. и са с най-добро съотношение 
между постигане на терапевтичен резултат 
от прилагане на медицинското изделие и 
разходване на средства от бюджета на НЗОК 
за това изделие при съпоставянето му с други 
изделия с еднакви или със сходни терапевтични 
показания (характеристики), представляващи 
терапевтични алтернативи и заплащани на-
пълно или частично от НЗОК.

6. „Оторизирани институции“ са МЗ, ИАЛ, 
НЗОК, лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 
ЗЛЗ и лечебните заведения по чл. 9 и 10 от 
ЗЛЗ с държавно и/или общинско участие в 
капитала.

7. „Продажна цена“ е продажната цена по 
смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ.

§ 2. При закупуване със средства от дър-
жавния бюджет чрез бюджета на Министер-
ството на здравеопазването, от бюджета на 
лечебните заведения по чл. 5 от Закона за 
лечебните заведения и със средства на лечеб-
ните заведения с държавно и/или общинско 
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните 
заведения на медицински изделия, необходи-
ми за обезпечаване на противоепидемични 
мерки по време на извънредна епидемична 
обстановка, обявена по реда на чл. 63, ал. 2 
от Закона за здравето, както и на медицин-
ски изделия за лечението и диагностиката на 
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заразените пациенти, не се прилагат изисква-
нията на глава трета, раздел II, с изключение 
на чл. 37, ал. 1, т. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Списъкът по чл. 1, т. 1 от Наредбата 
за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат (приета с 
Постановление № 364 на Министерския съвет 
от 2011 г.), е списъкът по чл. 1, т. 1 от тази 
наредба и се актуализира при необходимост 
при условията и по реда на тази наредба.

§ 4. При определяне на най-ниската стой-
ност на медицинските изделия, високоспеци-
ализирани апарати/уреди за индивидуална 
употреба през последните три календарни 
години се отчитат трите календарни години, 
предхождащи годината, през която се провежда 
съответната процедура от НЗОК, включително 
периодите, в които медицинските изделия, 
високоспециализираните апарати/уреди за 
индивидуална употреба са заплащани от 
Център „Фонд за лечение на деца“. 

§ 5. При определяне на най-ниската стой-
ност на помощните средства, приспособлени-
ята, съоръженията и медицинските изделия 
за хората с увреждания през последните три 
календарни години се отчитат трите календар-
ни години, предхождащи годината, през която 
се провежда съответната процедура от НЗОК, 
включително периодите, в които помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия за хората с увреждания 
са заплащани от Министерството на труда и 
социалната политика.

§ 6. Започналите и недовършени процеду-
ри за определяне на стойността, до която се 
заплащат медицински изделия и медицински 
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба от обхвата 
на тази наредба, които не са приключили към 
момента на влизането є в сила, се довършват 
при условията и по реда, предвиден в нея, като 
се запазват действията, извършени съгласно 
Наредбата за условията и реда за съставя-
не на списък на медицинските изделия по 
чл. 30а от Закона за медицинските изделия 
и за определяне на стойността, до която те 
се заплащат (приета с Постановление № 364 
на Министерския съвет от 2011 г.).

§ 7. Списъците на медицинските изделия 
и високоспециализираните апарати/уреди за 
индивидуална употреба от обхвата на тази на-
редба, изготвени от НЗОК съгласно Наредбата 
за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат (приета 

с Постановление № 364 на Министерския 
съвет от 2011 г.), се прилагат до изготвянето 
на нови списъци. 

§ 8. Наредбата се издава на основание 
чл. 30а, ал. 4, чл. 30б, ал. 2 и 3 от ЗМИ и 
чл. 73, ал. 3 от ЗХУ. 

Министър:  
Костадин Ангелов

2088

НАРЕДБА № 8 
от 31 март 2021 г.

за условията и реда за провеждане на неин
тервенционални проучвания на лекарстве
ни продукти на територията на Република 

България 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията 
и редът за провеждане на неинтервенционал-
ни проучвания на лекарствени продукти на 
територията на Република България.

Чл. 2. (1) За провеждане на неинтервен-
ционално проучване на лекарствени продук-
ти на територията на Република България 
притежателят на разрешението за употреба  
представя в Изпълнителната агенция по ле-
карствата (ИАЛ) заявление по образец, ут-
върден от изпълнителния директор на ИАЛ, 
придружено със:

1. проект на протокола на проучването; 
2. информация, в която се посочва източ-

никът на финансиране;
3. писмено информирано съгласие от па-

циента; 
4. документ за платена такса в размер, 

определен в тарифата по чл. 21, ал. 2 ЗЛПХМ.
(2) Документацията по ал. 1, т. 1 и 3 се 

представя със заявление по образец и в ко-
мисията по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 3. Изпълнителната агенция по ле-
карствата и комисията по чл. 103, ал. 1 
ЗЛПХМ извършват проверка по служебен 
път на актуалната кратка характеристика на 
наблюдавания/те лекарствен/и продукт/и за 
неинтервенционално проучване.

Чл. 4. (1) В срок до 60 дни от датата на 
получаване на документацията по чл. 2, ал. 1 
изпълнителният директор на ИАЛ одобрява 
провеждането на неинтервенционалното про-
учване или издава мотивиран отказ, за което 
уведомява притежателя на разрешението за 
употреба.

(2) Изпълнителният директор на ИАЛ 
отказва провеждане на проучването, когато:

1. констатира, че провеждането на проуч-
ването насърчава употребата на лекарствения 
продукт, и/или

2. прецени, че дизайнът на проучването 
няма да постигне заложените в протокола 
цели, и/или
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3. проучването има характер на клинично 
изпитване.

(3) В срок до 60 дни от датата на получаване 
на документацията по чл. 2, ал. 2  комисията 
по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ  приема положи-
телно или отрицателно становище, за което 
уведомява притежателя на разрешението за 
употреба. 

(4) Провеждането на проучването може 
да започне след получаване на одобрение от 
ИАЛ и положително становище от комисията 
по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 5. (1) За провеждане на неинтервенци-
онално проучване по чл. 145е, ал. 1 ЗЛПХМ 
притежателят на разрешението за употреба 
представя в ИАЛ уведомление за одобрение 
на протокол по чл. 145е, ал. 2, т. 1 ЗЛПХМ, 
придружено с протокола на проучването.

(2) Документацията по ал. 1, придружена с 
писмено информирано съгласие по чл. 2, ал. 1, 
т. 3, се представя със заявление по образец и 
в комисията по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ. 

Чл. 6. (1) В срок до 15 дни от датата на 
получаване на документацията по чл. 5, ал. 2 
комисията по чл. 103, ал. 1 приема положи-
телно или отрицателно становище, за което 
уведомява притежателя на разрешението за 
употреба.

(2)  Провеждането на проучването по чл. 5 
може да започне след получаване на поло-
жително становище от комисията по чл. 103, 
ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 7. (1) При планиране на съществени 
промени в протокола на неинтервенционално 
проучване по чл. 2 притежателят на разре-
шението за употреба подава в ИАЛ и в ко-
мисията по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ заявление 
по образец, придружено със:

1. мотиви на планираните промени;
2. документацията по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, 

в която са отбелязани и отразени предлага-
ните промени.

(2) За оценка на документите по ал. 1 в 
ИАЛ се представя и документ за платена так-
са в размер, определен в тарифата по чл. 21, 
ал. 2 ЗЛПХМ.

Чл. 8. (1) В срок до 30 дни от датата на 
получаване на документацията по чл. 7 из-
пълнителният директор на ИАЛ одобрява 
променения протокол или издава мотивиран 
отказ, за което уведомява притежателя на 
разрешението за употреба.

(2) В срок до 30 дни от датата на получаване 
на документацията по чл. 7, ал. 1 комисията по 
чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ приема положително или 
отрицателно становище, за което уведомява 
притежателя на разрешението за употреба.

(3) Притежателят на разрешението за упо-
треба може да приложи планираните същест-
вени промени в протокола  след получаване на 
одобрение от ИАЛ и положително становище 
от комисията по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 9. (1) При планиране на съществени 
промени в протокола на неинтервенционално 
проучване по чл. 5 притежателят на разреше-
нието за употреба представя в ИАЛ уведомле-
ние за одобрение на промените в протокола 
по чл. 145ж, ал. 3 ЗЛПХМ, придружено с 
променения протокол на проучването.

(2) Документацията по ал. 1, придружена 
с документи по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, се пред-
ставя със заявление по образец в комисията 
по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 10. (1) В срок до 14 дни от датата на 
получаване на документацията по чл. 9, ал. 2 
комисията по чл. 103, ал. 1 приема положи-
телно или отрицателно становище, за което 
уведомява притежателя на разрешението за 
употреба.

(2) Притежателят на разрешението за упот-
реба може да приложи планираните същест-
вени промени в протокола  след получаване 
на положително становище от комисията по 
чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ.

Чл. 11. (1) Притежателят на разрешението 
за употреба писмено уведомява ИАЛ и ко-
мисията по етика по чл. 103, ал. 1 ЗЛПХМ 
за приключването на неинтервенционалното 
проучване. 

(2) Притежателят на разрешението за 
употреба представя в ИАЛ и окончателен 
доклад от проучването в срок до 12 месеца 
след приключване събирането на данни. Към 
доклада се прилага и резюме на резултатите 
от проучването.

Чл. 12. (1) Документацията за одобряване, 
промяна и приключване на неинтервенцио-
налното проучване се представя задължително 
и на английски език.

(2) Заявлението по чл. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 7, 
ал. 1 и чл. 9, ал. 2 се представя на български 
и английски език.

(3) Писменото информирано съгласие по 
чл. 2, ал. 1, т. 3 се представя и на български 
език. 

Чл. 13. (1) По време на провеждане на 
проучването по чл. 145в, ал. 1 и чл. 145е, ал. 1 
притежателят на разрешението за употреба 
осъществява мониторинг на получените данни 
и  отчита влиянието им върху съотношението 
полза/риск за лекарствения продукт.

(2)  Притежателят на разрешението за 
употреба по ал. 1 е задължен да съобщава на 
ИАЛ всяка нова информация, която би могла 
да повлияе на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „същест-

вени промени в протокола на неинтервенци-
онално проучване“ са промените по смисъла 
на § 1, т. 75а от допълнителните разпоредби 
на ЗЛПХМ.
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Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание 

чл. 145к, ал. 1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.

§ 3. В Наредба № 31 от 2007 г. за опреде-
ляне на правилата за Добра клинична прак-
тика (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.; изм. и доп., 
бр. 14 от 2012 г., бр. 77 от 2016 г. и бр. 25 и 68 
от 2018 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 1 навсякъде в ал. 2 думите „и не-
интервенционално проучване“ се заличават.

2. Раздел IIIА „Изисквания към документа-
цията за провеждане на неинтервенционално 
проучване и промени в него“ с чл. 15а – 15з 
се отменя.

3. В чл. 18:
а) в ал. 2 думите „чл. 15б, т. 1, 2 и 3, чл. 15в, 

т. 1, 2 и 6, чл. 15г, ал. 1, т. 2, чл. 15е, ал. 1, 
т. 1, чл. 15ж, т. 1, 2 и 3, чл. 15з, ал. 1 и ал. 2, 
т. 1 и 3“ се заличават;

б) в ал. 3 думите „чл. 15а, чл. 15з, ал. 1“ 
се заличават.

4. В чл. 19, ал. 1 думите „чл. 2, 8, 13, 14, 15а 
и 15з, ал. 1“ се заменят с „чл. 2, 8, 13 и 14“.

5. В § 3 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „чл. 129, ал. 3, чл. 142, 
ал. 2 и чл. 145, ал. 2 ЗЛПХМ“ се заменят с 
„чл. 129, ал. 3 и чл. 142, ал. 2 ЗЛПХМ“.  

6. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1:
а) в т. 1.11. „Клиничното изпитване/про-

учване“ изречения трето, четвърто и пето се 
заличават;

б) в т. 4.2 се прави следното допълнение:
„4.2.5. Изследователят е отговорен за над-

зора върху всяко лице, на което е делегирал 
отговорни задължения, свързани с клиничното 
изпитване, които се извършват в мястото на 
провеждане на клиничното изпитване.

4.2.6. Ако изследователят запази услугите 
на лицето, на което е делегирал отговорни 
задължения, свързани с клиничното изпит-
ване, изследователят трябва да гарантира, 
че това лице е квалифицирано да изпълнява 
тези задължения, и да прилага процедури за 
гарантиране на целостта на извършваните 
задължения, свързани с клиничното изпитване 
и всички генерирани данни.“;

в) в т. 5.14.1 изречение четвърто се заличава.
Министър:  

Костадин Ангелов
2090
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 557 
от 11 март 2021 г.

за търсене и проучване на неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за под-
земните богатства, в площ „Бързей“, разположена 
в землищата на с. Стамболово и с. Жълти бряг, 

община Стамболово, област Хасково
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, 
ал. 1,  т. 1  от  Закона  за  подземните  богатства 
(ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от ПЗР на Закона за 
изменение на Закона за забрана на химическото 
оръжие и за контрол на токсичните химически 
вещества  и  техните  прекурсори  (ДВ,  бр. 14  от 
2015 г.),  § 88  от  преходните  и  заключителните 
разпоредби  на  Закона  за  изменение  и  допъл-
нение на Закона за подземните богатства (ДВ, 
бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 25 
от протокол № 12 от заседанието на Министер-
ския  съвет  на  17  февруари  2021 г.  разрешавам 
на „Каолин“ – ЕАД – титуляр на разрешението, 
дружество,  вписано  в  търговския  регистър  на 
Агенцията по вписванията, ЕИК 827182866, със 
седалище и адрес на управление – гр. Сеново 7038, 
област Русе, община Ветово, ул. Дъбрава № 8, да 
извърши за своя сметка търсене и проучване на 
неметални  полезни  изкопаеми – индустриални 
минерали,  подземни  богатства  по  чл. 2,  ал. 1, 
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ 
„Бързей“, разположена в землищата на с. Стам-
болово  и  с. Жълти  бряг,  община  Стамболово, 
област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 3,46 кв. км.
3. Границите  на  площта  са  определени  с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейностите 
по търсене и проучване, както и правата и за-
дълженията на титуляря се определят в договора 
за търсене и проучване. 

5. Видовете и обемите на работите по търсене 
и проучване и добивът за технологични изпитания 
са определени в работна програма, неразделна 
част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на вли-
зане в сила на договора за търсене и проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър: 
Т. Петкова

Приложение 
към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, 
описващи площ „Бързей“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)
1. 4565144 9435835
2. 4565144 9437168
3. 4562886 9437168
4. 4562886 9435835
5. 4564000 9435435

Координатна система БГС 2005, зона 35

№ X (m) Y (m)
1. 4629747 388070
2. 4629738 389403
3. 4627480 389387
4. 4627490 388054
5. 4628606 387662

1877

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-127 
от 26 февруари 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията, чл. 14 от Закона за защита от вред-
ното въздействие на химичните вещества и смеси, 
чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012 
на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и 
употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) и 
във връзка с Решение за изпълнение (EC) 2020/27 
на Комисията от 13 януари 2020 г. за отлагане на 
датата на изтичане на срока на одобрението на 
пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов 
тип 8 (OB, L 8, 14.01.2020 г.), Решение за изпълнение 
(ЕС) 2020/1037 на Комисията от 15 юли 2020 г. 
за отлагане на датата на изтичане на срока на 
одобрението на акролеин за употреба в биоциди 
от продуктов тип 12 (OB, L 227, 16.07.2020 г.) и 
Решение  за  изпълнение  (ЕС)  2020/1038  на Ко-
мисията от 15 юли 2020 г. за отлагане на датата 
на изтичане на срока на одобрението на креозот 
за употреба в биоциди от продуктов тип 8 (OB, 
L 227, 16.07.2020 г.) нареждам:

I.  Изменям  приложение  № 1  към  Заповед 
№ РД-28-208 от 25.09.2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), 
изменена със Заповед № РД-01-29 от 9.02.2015 г. 
(ДВ,  бр. 19 от  2015 г.),  Заповед № РД-01-287 от 
7.12.2015 г. (ДВ, бр. 10 от 2016 г.), Заповед № РД-01-
354 от 22.11.2018 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.), Заповед 
№ РД-01-5 от 14.01.2019 г. (ДВ, бр. 16 от 2019 г.) и 
Заповед № РД-01-39 от 31.01.2020 г. (ДВ, бр. 15 от 
2020 г.) за утвърждаване на активните вещества, 
разрешени в Европейския съюз за включване в 
състава на биоциди, включително изискванията 
към тях, както следва:

1. На ред 8, в колона 7 „Дата, на която изтича 
срокът, за който активното вещество е включено 
в списъка“ думите „31 март 2020 г.“ се заменят 
с „31 март 2021 г.“.
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2. На ред 30, в колона 7 „Дата, на която изтича 
срокът, за който активното вещество е включено 
в списъка“ думите „31 август 2020 г.“ се заменят 
с „28 февруари 2023 г.“.

3. На ред 45, в колона 7 „Дата, на която изтича 
срокът, за който активното вещество е включе-
но в списъка“ думите „31 октомври 2020 г.“ се 
заменят с „31 октомври 2021 г.“.

ІІ.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държавен 
вестник“  и  да  се  публикува  на  страницата  на 
Министерството на здравеопазването в интернет.

ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на главния държавен здравен инспектор 
на Република България.

Министър:  
К. Ангелов

1915

ЗАПОВЕД № РД-01-128 
от 26 февруари 2021 г.

На основание чл. 18е и чл. 18ж, ал. 2 от Закона 
за  защита  от  вредното  въздействие  на  химич-
ните вещества и смеси и във връзка с Решение 
за изпълнение (ЕС) 2020/1765 на Комисията от 
25 ноември 2020 г. за неодобряване на хлорофена 
като  съществуващо  активно  вещество  за  упо-
треба в биоциди от продуктов тип 2 (OB, L 397, 
26.11.2020 г.)  и  чл. 89,  параграф  2  от Регламент 
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето 
на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 
27.06.2012 г.) нареждам:

І. Утвърждавам включването на веществото 
хлорофен  (ЕО  № 204-385-8,  CAS  № 120-32-1)  в 
списъка на активните вещества и продуктовите 
типове биоциди, за които има решения на Евро-
пейската комисия за невключване в списъците 
по чл. 18е, ал. 1 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси, като 
активно вещество за продуктов тип 2.

II. Биоциди от продуктов тип 2, съдържащи 
активното вещество хлорофен, за които има из-
дадено разрешение за предоставяне на пазара по 
чл. 18в,  ал. 5 от Закона  за  защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси, могат 
да се предоставят на пазара считано до 16 декем-
ври 2021 г. Наличните количества от биоцидите 
могат да се използват за срок до 16 юни 2022 г. 

III. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“  и  да  се  публикува  на  страницата  на 
Министерството на здравеопазването в интернет.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на главния държавен здравен инспектор 
на Република България.

Министър:  
К. Ангелов

1916

ЗАПОВЕД № РД-01-129 
от 26 февруари 2021 г.

На основание чл. 18е и чл. 18ж, ал. 2 от Закона 
за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и смеси и във връзка с Решение за из-
пълнение (ЕС) 2020/1036 на Комисията от 15 юли 
2020 г. за неодобряване на определени активни 
вещества в състава на биоциди в съответствие 
с  Регламент  (ЕС)  № 528/2012  на  Европейския 
парламент и на Съвета (OB, L 227, 16.07.2020 г.) и 
чл. 89, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 
на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара 
и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) 
нареждам:

І. Утвърждавам списък на активните вещества 
и продуктовите  типове  биоциди,  за  които има 
решения на Европейската комисия за невключване 
в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита 
от вредното въздействие на химичните вещества 
и смеси, съгласно приложението.

II. Биоциди, за които има издадено разрешение 
за  предоставяне  на  пазара  по  чл. 18в,  ал. 5  от 
Закона за защита от вредното въздействие на хи-
мичните вещества и смеси, съдържащи активните 
вещества и разрешени за съответните продуктови 
типове, посочени в приложението по т. I, могат 
да се предоставят на пазара считано до 5 август 
2021 г. Наличните количества от биоцидите могат 
да се използват за срок до 5 февруари 2022 г. 

III. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“  и  да  се  публикува  на  страницата  на 
Министерството на здравеопазването в интернет.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на главния държавен здравен инспектор 
на Република България.

Министър:  
К. Ангелов

Приложение 
към т. I 

Комбинации активно вещество/продуктов тип, които не са одобрени, включително всякакви други 
наноматериали

Номер на впис-
ването  в  при-
ложение II към 
Делегиран  рег-

ламент (ЕС) 
№ 1062/2014

Наименование 
на веществото

Докладваща 
държава 
членка

EO номер CAS номер Продуктов 
тип/продук-
тови типове

37 Мравчена киселина Белгия 200-579-1 64-18-6 11, 12

1025 Пермравчена  киселина, 
получена  от  мравчена 
киселина  и  водороден 
пероксид

Белгия Не е налично Не е налично 3, 5, 6
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Номер на впис-
ването  в  при-
ложение II към 
Делегиран  рег-

ламент (ЕС) 
№ 1062/2014

Наименование 
на веществото

Докладваща 
държава 
членка

EO номер CAS номер Продуктов 
тип/продук-
тови типове

1027 Пероцетна киселина, по-
лучена от 1,3-диацетилок-
сипропан-2-илов ацетат и 
водороден пероксид

Австрия Не е налично Не е налично 4

1028 Пероцетна киселина, по-
лучена  от  тетраацетиле-
тилендиамин  (TAED)  и 
натриев  перборат  моно-
хидрат

Австрия Не е налично Не е налично 3

1029 Пероцетна киселина, по-
лучена чрез перхидролиза 
на N-ацетилкапролактам 
с  водороден  пероксид  в 
алкална среда

Австрия Не е налично Не е налично 2

85 Симклозен Германия 201-782-8 87-90-1 12

195 Натриев 2-бифенилат Испания 205-055-6 132-27-4 4, 6, 7, 9, 10, 13

253 3,5-диметилтетрахидро-
1,3,5-тиадиазин-2-тион 
(дазомет)

Белгия 208-576-7 533-74-4 6, 12

346 Натриев  дихлороизоци-
анурат дихидрат

Германия 220-767-7 51580-86-0 12

345 Натриев троклозен Германия 220-767-7 2893-78-9 12

359 Формалдехид,  освобо-
ден  от  (Етилендиокси)
диметанол  (реакционни 
продукти  от  етиленгли-
кол  с  параформалдехид 
(EGForm)

Полша 222-720-6 3586-55-8 2

382 Тетрахидро-1,3,4,6-тетра- 
к и с (х и д р о к с и м е т и л)
имидазо[4,5-d]имидазол- 
2,5 (1Н,3Н)-дион (TMAD)

Испания 226-408-0 5395-50-6 2

1035 Активен  бром,  получен 
от озон и бромид от вода 
от природни източници и 
натриев бромид

Нидерландия Не е налично Не е налично 2

1036 Водороден  пероксид,  ос-
вободен  от  натриев  пер-
карбонат

Финландия Не е налично Не е налично 5

473 Пиретрини и пиретроиди Испания 232-319-8 8003-34-7 18, 19

1041 Хлорен диоксид, получен 
от  натриев  хлорид  чрез 
електролиза

Германия Не е налично Не е налично 2, 3, 4, 5, 11, 12

1044 Хлорен диоксид, получен 
от  натриев  хлорит и на-
триев персулфат

Германия Не е налично Не е налично 12

597 1-[2-(Алилокси)-2-(2 ,4 -
дихлорофенил)етил]-1H-
имидазол (имазалил)

Германия 252-615-0 35554-44-0 3

939 Активен  хлор,  получен 
от  натриев  хлорид  чрез 
електролиза

Словакия Не е налично Не е налично 12
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Номер на впис-
ването  в  при-
ложение II към 
Делегиран  рег-

ламент (ЕС) 
№ 1062/2014

Наименование 
на веществото

Докладваща 
държава 
членка

EO номер CAS номер Продуктов 
тип/продук-
тови типове

1052 Активен хлор, получен от 
магнезиев  хлорид  хекса-
хидрат чрез електролиза

Франция Не е налично Не е налично 2

1053 Активен  хлор,  получен 
от  калиев  хлорид  чрез 
електролиза

Дания Не е налично Не е налично 2, 4

1055 Активен  хлор,  получен 
от  натриев  х лорид  и 
пентакалиев  бис(перок-
симоносулфат) бис(сулфат) 
(KPMS)  и  сулфаминова 
киселина

Словения Не е налично Не е налично 2, 3

1056 Активен  хлор,  получен 
от  солна  киселина  чрез 
електролиза

Словения Не е налично Не е налично 2, 4, 5

731 Chrysanthemum
cinerariaefolium, екстракт

Испания 289-699-3 89997-63-7 18

811 Водороден  натриев  сре-
бърен циркониев фосфат

Швеция 422-570-3 265647-11-8 1

1014 Зеолит със сребро Швеция Не е налично Не е налично 5

868 Полихексаметиленби-
гуанидхидрохлорид  със 
средно бройно молекулно 
тегло (Mn) 1415 и среднa 
полидисперсност (PDI) 4,7 
(PHMB (1415; 4,7)

Франция Полимер 1802181-67-4/
32289-58-0

3, 9, 11

1917

ЗАПОВЕД № РД-01-161 
от 11 март 2021 г.

На основание чл. 1, буква б) и чл. 4, параграф 3 
от  Конвенция  № 50  на  Съвета  на  Европа  за 
разработване  на  Европейската  фармакопея  от 
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 
1 ноември  1992 г.  и  ратифицирана  със Закона 
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета 
на  Европа  за  разработване  на  Европейската 
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция 
АР-CPH  (21)  2  на Съвета на Европа и чл. 12, 
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина нареждам:

I. Определям 1 април 2021 г. за дата на влизане 
в сила в Република България на променените 
монографии Валсартан (2423), Лосартан калий 
(2232), Ирбесартан (2465), Кандесартан цилексе-
тил  (2573)  и  Олмесартан  медоксомил  (2600), 
съставляващи част от Европейската фармакопея.

II. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет страни-
цата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър:  
К. Ангелов

1919

ЗАПОВЕД № РД-01-160 
от 11 март 2021 г.

На основание чл. 1, буква б) и чл. 4, параграф 3 
от  Конвенция № 50  на  Съвета  на  Европа  за 
разработване на Европейската фармакопея от 
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона 
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета 
на  Европа  за  разработване  на  Европейската 
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция 
АР-CPH (21) 1 на Съвета на Европа и чл. 12, 
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина нареждам:

I. Определям 1 януари 2022 г. за дата на от-
падане в Република България на монографията 
Барбитал (0170), съставляваща част от Европей-
ската фармакопея.

II.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държа-
вен вестник“ и да се публикува на интернет 
страницата  на  Изпълнителната  агенция  по 
лекарствата.

Министър:  
К. Ангелов

1918
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3742-П 
от 16 март 2021 г.

На основание чл. 1,  ал. 2,  т. 5,  чл. 3,  ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка 
с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от На-
редбата за електронната платформа за продажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капита-
ла или търговски дружества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, 
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник 
на  Агенцията  за  публичните  предприятия  и 
контрол,  Решение  № 1772  от  25.06.2020 г.  на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
(ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.) относно откриване 
на процедура за приватизация и протоколно ре-
шение № 6440 от 16.03.2021 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна  собственост,  с  предоставени  права 
за  управление на областния  управител на об-
ласт Ямбол,  представляващ:  поземлен  имот  с 
идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, 
намиращ се на ул. Безмерско шосе, гр. Ямбол, 
община Ямбол, област Ямбол (наричан по-на-
татък „имота“), да се извърши чрез електронен 
търг на  електронната платформа  за продажба 
на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 301 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 10  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  

55  000 лв.  (без  включен  ДДС)  или  равнос-
тойността  им  в  евро,  която  се  превежда  по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия  и  контрол  в  срока  и  съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на  
електронния търг;

2.4.  срокът  на  валидност  на  настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с  възможност  да  бъде  удължен  еднократно  в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5.  срокът  за  регистрация  за  участие  в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6.  търгът  ще  се  проведе  на  15-ия  рабо-
тен ден считано от регистрацията за участие 
на  първия  регистрирал  се  кандидат  от  11 ч. 
българско време и е с продължителност един 
астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

1904

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 372  
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, 
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, 
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата 
за търговете и конкурсите и Решение № 273 от 
29.10.2020 г. за откриване на процедура за при-
ватизация, Общинският съвет – Казанлък, реши 
да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) 
ІІ-1385 с площ 5000 кв. м, отреден „За обществено 
и делово обслужване“ в кв. 111, гр. Крън, общи-
на Казанлък, област Стара Загора, по подробен 
устройствен план, одобрен със Заповед № 444 от 
31.03.2020 г. на кмета на община Казанлък, при 
съседи: север и югоизток – улици, запад – УПИ I. 
Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 116 890 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци 

и такси се заплащат от спечелилия участник в 
левове  до  деня  на  подписване  на  договора  за 
продажба по сметка, посочена в проектодоговора 
към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 50 % от началната тръжна цена, която 
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC 
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от 
името и  за  сметка на  кандидата  за  участие  в 
търга.

4. Получаване  на  тръжна  документация –  
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция 
за  платена  цена  за  тръжна  документация  в 
размер  180 лв.  (без  дължимия ДДС)  в  брой  в 
касата  в ЦИУ  при Община Казанлък  или  по 
банков път, преведена по следната сметка: BG 
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 
44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, 
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са такси 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а) извлечение от търговския регистър и регис-
търа на юридическите лица с нестопанска цел на 
Агенцията по вписванията при Министерството 
на правосъдието;
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б) нотариално заверен документ за предста-
вителната власт на лицето, което закупува тръж-
ната документация (ако представителната власт 
не може да се установи от удостоверението за 
вписване в търговския регистър или кандидатът 
се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация 
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 
от Наредбата  за  задължителната  информация, 
предоставяна на лицата, заявили интерес за учас-
тие в приватизацията по ЗПСК, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна.

7.  Предложения  за  участие  се  приемат  до 
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ 
датата  на  търга,  в  деловодството  на  Община 
Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички 
работни дни в срока за подаване на предложения 
за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в ритуалната зала на Община 
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия 
ден при същите условия.

Председател:  
Н. Златанов

1862
 

РЕШЕНИЕ № 373  
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, 
чл. 5, чл. 6,  ал. 1, чл. 8,  ал. 1,  2 и 3 и чл. 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение 
№ 86 от 27.02.2020 г. за откриване на процедура 
за приватизация, Общинският съвет – Казанлък, 
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за продажба на поземлен имот с идентификатор 
06848.11.263 с площ 2359 кв. м по кадастралната 
карта и кадастралните регистри,  одобрени  със 
Заповед № РД-18-396 от 9.02.2018 г. на изпълни-
телния директор на АГКК, с. Бузовград, община 
Казанлък, област Стара Загора, трайно предназна-
чение на територията: земеделска, начин на трайно 
ползване:  за  друг  вид  производствен,  складов 
обект, категория на земята при неполивни усло-
вия: пета, при съседи: 06848.11.273, 06848.11.274, 
06848.11.42,  06848.11.44,  ведно  с  построената  в 
имота  сграда  с  идентификатор  06848.11.263.1 
със  застроена  площ  113 кв. м,  на  един  етаж, 
полумасивна конструкция, предназначение: друг 
вид производствена, складова, инфраструктурна 
сграда; номер на предходен план 000263. Търгът 
да се проведе при следните условия: 

1. Начална тръжна цена – 29 820 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци 

и такси се заплащат от спечелилия участник в 
левове  до  деня  на  подписване  на  договора  за 
продажба по сметка, посочена в проектодоговора 
към тръжната документация. 

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена. 

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 50 % от началната тръжна цена, която 
се  внася по  сметка BG 18  SOMB 9130  33  2172 
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC 
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на 
предложения за участие. Валидни са вноски от 
името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване  на  тръжна  документация –  
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за 
платена цена за тръжна документация в размер 
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в 
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Об-
щинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, 
до изтичане срока за подаване на предложения за 
участие. Валидни са такси от името и за сметка 
на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а) извлечение от търговския регистър и регис-
търа на юридическите лица с нестопанска цел на 
Агенцията по вписванията при Министерството 
на правосъдието;

б) нотариално заверен документ за предста-
вителната власт на лицето, което закупува тръж-
ната документация (ако представителната власт 
не може да се установи от удостоверението за 
вписване в търговския регистър или кандидатът 
се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация 
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 
от Наредбата  за  задължителната  информация, 
предоставяна на лицата, заявили интерес за учас-
тие в приватизацията по ЗПСК, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения  за  участие  се  приемат  до 
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ 
датата  на  търга  в  деловодството  на  Община 
Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички 
работни дни в срока за подаване на предложения 
за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 15 ч. в ритуалната зала на Община 
Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия 
ден при същите условия.

Председател:  
Н. Златанов

1863

28. – Българската народна банка на основание 
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с 
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния  съвет  на  БНБ,  обявява  основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 април 2021 г.
2092
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16й. – 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 – Варна, и Администра-

тивния съд – Варна, за 2021 г.
Списък  на  експертите  (вещи  лица)  от  БНТЛ 
(базова  научно-техническа  лаборатория)  при 
ОД МВР – Варна, извършващи следните видове 
криминалистични  експертизи:  дактилоскопни, 
трасологични, балистични, съдебно-почеркови и 
техническо изследване на документи и парични 

знаци
Ангел  Николаев  Ангелов – експерт,  висше 

образование.
Галин  Господинов  Желев – експерт,  висше 

образование.
Даниел  Василев  Йорданов – експерт,  висше 

образование.
Димитър Иванов Димитров – експерт, висше 

образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, ви-

сше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше 

образование.
Митко Желев Великов – експерт, висше об-

разование.
Николай Георгиев Николов – експерт, висше 

образование.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше 

образование.
Славчо  Захариев  Славов – експерт,  висше 

образование.
Стилиан  Цанев  Димитров – експерт,  висше 

образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше обра-

зование.
Филип  Николаев  Филев – експерт,  висше 

образование.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше 

образование.
Съдебно-биологични  и  физикохимични  екс-

пертизи
Владимир  Костадинов  Василев – експерт, 

висше образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис-

ше образование.
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор, 

висше образование.
Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше 

образование.
Видеотехнически и лицево-идентификационни 

експертизи
Галин  Господинов  Желев – експерт,  висше 

образование.
Николай Димитров Иванов – експерт, висше 

образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Горепосочените експерти притежават:
1. Удостоверение за правоспособност за пра-

вото да извършват посочените експертизи.
2.  Разрешение  за  достъп  до  класифицирана 

информация до ниво „Секретно“.

Експерти  при  Регионална  служба  „Военна 
полиция“ – Варна

Вангел Николов Вангелов – криминалистиче-
ски, дактилоскопни, почеркови, техн. изследване 
на документи, трасологични и трасологични следи 
от МПС, балистични експертизи, видеотехнически 
и лицева идентификация – допуск ниво „Строго 
секретно“.

Васил  Райчев  Костадинов – дактилоскопни 
и  трасологични  експертизи,  допуск  ниво  „По-
верително“.

Галин  Петков  Петков – дактилоскопни  и 
трасологични експертизи; оценител на машини 
и съоръжения и движимо имущество – ниво на 
достъп „Секретно“.

Невена  Петрова  Кудева – дактилоскопни  и 
трасологични – ниво на достъп „Поверително“.

Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, 
трасологични, почеркови, балистични и техни-
ческо  изследване  на  документи – допуск  ниво 
„Поверително“.

1. Криминалистични експертизи
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Александра Добрева Ангелова – преподавател 

по криминалистика и съдебно-криминалистични 
експертизи, методика на почерковата и авторо-
ведческата експертиза.

Андрей Димов Андреев – криминалистични 
експертизи на писмени доказателства, трасоло-
гични, балистични и дактилоскопни експертизи.

Атанас Марков Михайлов – почеркови, техни-
чески експертизи на документи, трасологически, 
дактилоскопни, балистични, портретни.

Богдан  Йорданов  Богданов – специалист 
графология, трасология, балистика, технически 
изследвания на документи.

Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистиче-

ски експертизи – почеркови, техническо изследва-
не на документи, трасологически и балистични.

Владимир Костадинов Василев – графология, 
трасология и техническо изследване на документи.

Емил Ангелов Атанасов – криминалистиче-
ски експертизи, почеркови, техн. изследване на 
документи, трасологически, балистически.

Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше 
образование, почеркови експертизи, изследване 
на документи, балистични, дактилоскопни, тра-
сологични експертизи.

Митко  Димов  Славов – съдебно-почеркови 
експертизи, графологически, експертно изследва-
не на документи и произведения на изкуството, 
психологически експертизи.

Никола  Борисов  Бъчваров – криминалист –  
графолог.

Николай Стефчев Ризов – криминалистически 
експертизи на писмени доказателства.

Росен Димитров Николов – проверка автен-
тичността  на  документи,  биометрия,  пръстови 
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехни-
чески експертизи.

Филип Николаев Филев – специалист  в  об-
ластта  на  почерково  и  техническо  изследване 
на  документи,  дактилоскопия,  трасология  и 
балистика, видеотехнически и лицево-идентифи-
кационни експертизи, Разрешение за достъп до 
КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.



СТР.   74   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  28

Ценко Маринов Цачев – криминалистически 
експертизи, почеркови, техн. изследване на доку-
менти, трасологически, балистични.

Юрий Сотиров Милев – техническо изследване 
на документи, съдебно-графически експертизи и 
експертиза на писмената реч.

1.2. Трасологични експертизи
Александра Добрева Ангелова – преподавател 

по  криминалистика  и  съдебно-криминалисти-
чески  експертизи,  методика  на  почерковата  и 
автороведческата експертиза.

Атанас Марков Михайлов – почеркови, техни-
чески експертизи на документи, трасилогически, 
дактилоскопни, балистични, портретни.

Богдан  Йорданов  Богданов – специалист 
графология, трасология, балистика, технически 
изследвания на документи.

Вангел Николов Вангелов – криминалистичес-
ки експертизи – почеркови, техническо изследване 
на документи, трасологически и балистични.

Владимир Костадинов Василев – графология, 
трасология и техническо изследване на документи.

Емил Ангелов Атанасов – криминалистиче-
ски експертизи, почеркови, техн. изследване на 
документи, трасологически, балистически.

Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше 
образование, почеркови експертизи, изследване 
на документи, балистични, дактилоскопни, тра-
сологични експертизи.

Филип Николаев Филев – специалист  в  об-
ластта  на  почерково  и  техническо  изследване 
на  документи,  дактилоскопия,  трасология  и 
балистика, видеотехнически и лицево-идентифи-
кационни експертизи Разрешение за достъп до 
КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

Ценко Маринов Цачев – криминалистически 
експертизи, почеркови, техн. изследване на доку-
менти, трасологически, балистични.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Андрей Димов Андреев – криминалистични 

експертизи на писмени доказателства, трасоло-
гични, балистични и дактилоскопни експертизи.

Атанас Марков Михайлов – почеркови, техни-
чески експертизи на документи, трасологически, 
дактилоскопни, балистични, портретни.

Христо Павлов Неделчев – специалист по оръ-
жие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.

Филип Николаев Филев – специалист  в  об-
ластта  на  почерково  и  техническо  изследване 
на  документи,  дактилоскопия,  трасология  и 
балистика, видеотехнически и лицево-идентифи-
кационни експертизи, Разрешение за достъп до 
КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

Ценко Маринов Цачев – криминалистически 
експертизи, почеркови, техн. изследване на доку-
менти, трасологически, балистични.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Александра Добрева Ангелова – преподавател 

по  криминалистика  и  съдебно-криминалисти-
чески  експертизи,  методика  на  почерковата  и 
автороведческата експертиза.

Андрей Димов Андреев – криминалистични 
експертизи на писмени доказателства, трасоло-
гични, балистични и дактилоскопни експертизи.

Атанас Марков Михайлов – почеркови, техни-
чески експертизи на документи, трасологически, 
дактилоскопни, балистични, портретни.

Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше 
образование, почеркови експертизи, изследване 
на документи, балистични, дактилоскопни, тра-
сологични експертизи – стаж – 13 г.

Росен Димитров Николов – проверка автен-
тичността  на  документи,  биометрия,  пръстови 
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехни-
чески експертизи.

Филип Николаев Филев – специалист  в  об-
ластта  на  почерково  и  техническо  изследване 
на  документи,  дактилоскопия,  трасология  и 
балистика, видеотехнически и лицево-идентифи-
кационни експертизи, Разрешение за достъп до 
КИ № 2138/25.04.2019 г., валидно до 24.04.2023 г.

1.5. Биометрични  криминалистични  експер-
тизи

Богдан  Йорданов  Богданов – специалист 
графология, трасология, балистика, технически 
изследвания на документи.

Вангел Николов Вангелов – криминалистичес-
ки експертизи – почеркови, техническо изследване 
на документи, трасологически и балистични.

Росен Димитров Николов – проверка автен-
тичността  на  документи,  биометрия,  пръстови 
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехни-
чески експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска  експертиза  на  труп 

и трупни части
Благовеста Димитрова Стефанова – специа-

лист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по 

съдебна медицина.
Вилиям  Викторов  Доков – специалист  по 

съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съ-

дебна медицина.
Диана Гочева Господинова – съдебномедицин-

ски експертизи и деонтология.
Димитър  Иванов  Ганчев – специалист  по 

съдебна медицина.
Добринка Демирева Радойнова – специалист 

по съдебна медицина и деонтология.
Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист 

по съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица
Добрин Любомиров Калчев – кардиолог.
Марио  Борисов  Давидков – доктор  по  аку-

шерство и гинекология и здравен мениджмънт.
Ненчо Николов Ненов – лекар дентална ме-

дицина.
Пламена  Красимирова  Иванова-Срур – д-р 

дентална медицина.
Свилен  Стойчев  Андонов – специалист  въ-

трешни болести, нефрология, стопанско управле-
ние, здравен мениджмънт, оценител недвижими 
имоти;  индустриална  собственост,  търговски 
марки, географски означения, промишлен дизайн, 
изобретения и полезни модели.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

Свилен Стойчев Андонов – специалист  вът-
решни болести, нефрология, стопанско управле-
ние, здравен мениджмънт, оценител недвижими 
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имоти;  индустриална  собственост,  търговски 
марки, географски означения, промишлен дизайн, 
изобретения и полезни модели.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Свилен  Стойчев  Андонов – специалист  въ-
трешни болести, нефрология, стопанско управле-
ние, здравен мениджмънт, оценител недвижими 
имоти;  индустриална  собственост,  търговски 
марки, географски означения, промишлен дизайн, 
изобретения и полезни модели.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис  Петров  Шахов – съдебномедицинска 
експертиза за установяване на родителски про-
изход и за индетификация на човек.

Мая Иванова Кичева – специалност биохимия 
и клинична химия, молекулярна и функционална 
биология, СМЕ за установяване на родителския 
произход,  СМЕ  за  идентификация  на  човека, 
СМЕ  по  писмени  данни,  съдебно-химическа 
експертиза  (определяне  и  количествен  анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други биологични проби и обекти), молекулярна 
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици, определяне, състав 
и произход на  хранителни продукти,  суровини 
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми 
с молекулярно-генетични методи, експертиза по 
писмени данни, касаещи същите.

2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-
новяване на родителския произход

Борис  Петров  Шахов – съдебномедицинска 
експертиза за установяване на родителски про-
изход и за индетификация на човек.

Мая Иванова Кичева – специалност биохимия 
и клинична химия, молекулярна и функционална 
биология, СМЕ за установяване на родителския 
произход,  СМЕ  за  идентификация  на  човека, 
СМЕ  по  писмени  данни,  съдебно-химическа 
експертиза  (определяне  и  количествен  анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други биологични проби и обекти), молекулярна 
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици, определяне, състав 
и произход на  хранителни продукти,  суровини 
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми 
с молекулярно-генетични методи, експертиза по 
писмени данни, касаещи същите.

3. Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Анка Петрова Атанасова – специалист по обща 

и съдебна психиатрия.
Гергана Петрова Момова.
Калоян  Павлов  Куков – д-р  по  клинична 

психология, специалист клиничен психолог, д-р 
на психологическите науки, специалист съдебен 
невропсихолог;  съдебно-психологични  експер-
тизи;  съдебно-психиатрични  и  психологични 
експертизи, съдебно-психологична експертиза по 
писмени данни; посмъртни съдебно-психологични 
експертизи, съдебно-психологични експертизи в 

детска и юношеска възраст; съдебно-психологични 
експертизи в късна възраст; съдебно-психолого-
сексологични експертизи.

Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, 
нарколог.

Милена Антонова Топалова – детски психи-
атър.

Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна  пси-

хиатрия.
Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдеб-

на психиатрия, доктор по медицина, специалист 
по съдебна психиатрия.

Татяна Колева Аврамова – специалист психиа-
трия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични 
експертизи,  съдебно  психолого-психиатрични 
експертизи, съдебни експертизи на психичното 
състояние  по  писмени  данни,  експертизи  за 
прилагане на медицински стандарти и диагнос-
тично-терапевтични алгоритми от изпълнителите 
на медицинска помощ.

Христо Добрев Бояджиев.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър  Милчев  Цолчовски – съдебно-

психологически експертизи.
Венета Диянова Иванова – психолог, психо-

терапевт.
Далия  Борисова  Пискулийска – клиничен 

психолог.
Димитър  Кръстев  Горчев – приложна  пси-

хология.
Ивалина  Веселинова  Денева – приложна 

психология.
Калоян  Павлов  Куков – д-р  по  клинична 

психология, специалист клиничен психолог, д-р 
на психологическите науки, специалист съдебен 
невропсихолог;  съдебно-психологични  експер-
тизи;  съдебно-психиатрични  и  психологични 
експертизи, съдебно-психологична експертиза по 
писмени данни; посмъртни съдебно-психологични 
експертизи, съдебно-психологични експертизи в 
детска и юношеска възраст; съдебно-психологични 
експертизи в късна възраст; съдебно-психолого-
сексологични експертизи.

Мария Иванова Дечева – психолог.
Мая  Велинова  Рогашка – съдебно-психоло-

гична експертиза.
Мира  Мирославова  Цветанова-Георгиева –  

обща психология и психодиагностика.
Митко  Димов  Славов – съдебно-почеркови 

експертизи, графологически, експертно изследва-
не на документи и произведения на изкуството, 
психологически експертизи.

Наташа Иванова Станева – клиничен психолог.
Нели Костадинова Михайлова – доктор кли-

ничен  психолог,  прихолого-психиатрични  екс-
пертизи и експертизи на психичното състояние 
по писмени данни.

Румяна Стоянова Георгиева – клиничен пси-
холог.

Снежанка Борисова Димитрова – приложна 
психология.

Татяна Колева Аврамова – специалист психиа-
трия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични 
експертизи,  съдебно  психолого-психиатрични 
експертизи, съдебни експертизи на психичното 
състояние  по  писмени  данни,  експертизи  за 
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прилагане на медицински стандарти и диагнос-
тично-терапевтични алгоритми от изпълнителите 
на медицинска помощ.

Цветанка  Атанасова  Стоянова – специалист 
детски и трудов психолог.

3.3. Съдебна  психолого-психиатрична  екс-
пертиза

Далия  Борисова  Пискулийска – клиничен 
психолог.

Калоян  Павлов  Куков – д-р  по  клинична 
психология, специалист клиничен психолог, д-р 
на психологическите науки, специалист съдебен 
невропсихолог;  съдебно-психологични  експер-
тизи;  съдебно-психиатрични  и  психологични 
експертизи, съдебно-психологична експертиза по 
писмени данни; посмъртни съдебно-психологични 
експертизи, съдебно-психологични експертизи в 
детска и юношеска възраст; съдебно-психологични 
експертизи в късна възраст; съдебно-психолого-
сексологични експертизи.

Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, 
нарколог.

Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Нели Костадинова Михайлова – доктор кли-

ничен  психолог,  прихолого-психиатрични  екс-
пертизи и експертизи на психичното състояние 
по писмени данни.

Румяна Василева Бояджиева – съдебна  пси-
хиатрия.

Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдеб-
на психиатрия, доктор по медицина, специалист 
по съдебна психиатрия.

Татяна Колева Аврамова – специалист психиа-
трия и съдебна психиатрия; съдебно-психиатрични 
експертизи,  съдебно  психолого-психиатрични 
експертизи, съдебни експертизи на психичното 
състояние  по  писмени  данни,  експертизи  за 
прилагане на медицински стандарти и диагнос-
тично-терапевтични алгоритми от изпълнителите 
на медицинска помощ.

Христо Добрев Бояджиев.
3.4. Съдебна  експертиза на психичното  със-

тояние по писмени данни
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, 

нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Нели Костадинова Михайлова – доктор кли-

ничен  психолог,  прихолого-психиатрични  екс-
пертизи и експертизи на психичното състояние 
по писмени данни.

Румяна Василева Бояджиева – съдебна  пси-
хиатрия.

Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдеб-
на психиатрия, доктор по медицина, специалист 
по съдебна психиатрия.

Татяна  Колева  Аврамова – съдебно-психи-
атрични  експертизи,  съдебно  психолого-пси-
хиатрични  експертизи,  съдебни  експертизи  на 
психичното  състояние  по  писмени  данни,  екс-
пертизи за прилагане на медицински стандарти 
и  диагностично-терапевтични  алгоритми  от 
изпълнителите на медицинска помощ.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и 

контрол.

Адриан  Михайлов  Велчев – съдебно-счето-
водни  и  финансово-икономически  експертизи, 
банково дело и кредитни взаимоотношения, фи-
нансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, 
оценка на апортни вноски – експертизи по тру-
довоправни взаимоотношения, съдебно-стокови 
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, 
промишлен инвентар и готова продукция.

Александра Станчева Малева – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи.

Александър Венциславов Славов – счетовод-
ство и контрол, корпоративни финанси, проблемни 
активи и региони.

Ангел  Христов  Колев – икономист-счетово-
дител.

Андрей Валентинов Костов – специалист „Бан-
ково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми 
и насоки при кредитиране на стопанските орга-
низации, оценител на оборотни и дълготрайни 
активи.

Андреян  Николаев  Райков – съдебно-счето-
водни експертизи.

Анелия  Иванова  Люцканова – съдебно-сче-
товодни, финансово-икономически експертизи.

Анелия Петрова Николова – съдебно-счето-
водни експертизи.

Ани Божидарова Ванева – финансово-счето-
водни експертизи и данъчно облагане.

Антоанета Пенчева Студенкова-Чанева – спе-
циалист счетоводство и контрол.

Антония  Димитрова  Торлакова – съдебно-
счетоводни експертизи.

Антония  Русева  Стоянова – икономист-сче-
товодител.

Белла  Кунчева  Хаджидимова – финансово-
икономически и счетоводни експертизи.

Биляна Атанасова Йотова – специалист „Сче-
товодство и контрол“.

Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетовод-
ни експертизи; експерт технология и експлоатация 
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобно-
вяеми  енергийни източници  (фотоволтаични и 
вятърни паркове).

Бисер Николов Атанасов – специалист счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически и 
финансово-счетоводни експертизи, банково дело 
и  кредитни  взаимоотношения,  финансово-сче-
товодни анализи, данъчно облагане, експертизи 
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на 
апортни вноски, оценка на машини и съоръже-
ния,  съдебно-стокови  експертизи по оценка на 
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова 
продукция.

Бистра Светлозарова Николова – д-р по Счето-
водна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност; специалност „Счетоводство и контрол“.

Богомил Андреев Живков – съдебно-счетовод-
ни експертизи; съдебни финансово-икономически 
експертизи; съдебно-стокови експертизи.

Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, 
финансово–икономически  и  съдебно-стокови 
експертизи.

Валентина Чавдарова Крушева – специалист 
„Финансово  управление“,  отчети  и  плащания, 
счетоводство.

Валерий Иванов Обретенов – съдебно-иконо-
мически експертизи.

Василена  Луиджева  Кираджиева – съдебно-
счетоводни експертизи.
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Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съ-
дебно-счетоводни  и  финансово-икономически 
експертизи.

Весела Николова Радева – счетоводно-иконо-
мически експертизи.

Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-
счетоводни експертизи.

Веселина  Вълева  Пенчева – икономист-сче-
товодител.

Веска Михайлова Кьосева – икономист-сче-
товодител.

Виолета Тодорова Янакиева – икономист-сче-
товодител, счетоводство и контрол.

Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и ико-
номически експертизи.

Владимир  Хайнрих  Владимиров – съдебно-
счетоводни и финансово-икономически експер-
тизи.

Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финан-
сово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Галин  Иванов  Стоянов – икономист-счето-
водител.

Галина Димчева Димитрова – експерт-счето-
водител, регистриран одитор.

Галина Петрова Георгиева – икономист-сче-
товодител,  счетоводство и контрол, финанси и 
банково  дело,  лицензиран  съдебно-счетоводен 
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно 
облагане, експертизи по трудовоправни взаимо-
отношения.

Галя  Панайотова  Гроздева – съдебно-сче-
товодни  и  съдебни  финансово-икономически 
експертизи.

Ганка Георгиева Дончева – дипломиран екс-
перт-счетоводител, независим финансов одит.

Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетовод-

ни и икономически експертизи, оценка на цели 
предприятия, оценка на системи по качеството, 
оценка на интелектуална собственост.

Георги Василев Василев – икономист-счето-
водител.

Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетовод-
ни и финансово-икономически експертизи.

Гинка  Стоянова  Точева – финансово-иконо-
мически и счетоводни експертизи.

Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни 
експертизи.

Даниела Дойчева Христова – експерт-счето-
водител, одитор.

Даринка  Боянова  Нанкова – счетоводни  и 
икономически експертизи.

Даринка  Калоянова  Павлова – лицензиран 
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.

Деан Атанасов Дучев – счетоводство и кон-
трол,  организиране  на  счетоводно  отчитане  и 
създаване на годишни финансови отчети по реда 
на счетоводството.

Деница Климентова Саръиванова – счетовод-
ни експертизи.

Десислава  Георгиева  Колева – съдебно-сче-
товодни експертизи; специалност Счетоводство 
и контрол.

Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Диана Добрева Велинова – съдебно-счетовод-
на, финансово-кономическа и стокова експертиза.

Диана  Петрова  Петрова – съдебно-иконо-
мически  и  финансово-счетоводни  експертизи, 
данъчно облагане и финансово-счетоводни ана-
лизи,  експертизи  по  банково  дело  и  кредитни 
взаимоотношения.

Диляна Тодорова Христова – съдебно-счето-
водни експертизи.

Димитър Василев Георгиев – съдебно-счето-
водни и финансово-икономически експертизи.

Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Динка Георгиева Манева – съдебно-икономи-
ческа и съдебно-счетоводна експертизи.

Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна 
експертиза.

Екатерина  Георгиева  Петрова – специалист 
„Счетоводство  и  контрол“,  икономика  и  упра-
вление на индустрията.

Елена  Василева  Йорданова – счетоводни 
експертизи.

Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран 
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земе-
делски земи и подобренията върху тях.

Елза  Георгиева  Станева – счетоводство  и 
контрол.

Емилия Николова Стойнова-Дикова – счето-
водство и контрол.

Жана  Димитрова  Христова  –счетоводни 
експертизи.

Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономи-
ческа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-
икономическа експертизи.

Живка  Михалева  Железова – специалист 
„Счетоводство и контрол“.

Жулиета  Господинова  Тонева – счетоводи-
тел – счетоводство и контрол.

Зорница  Емилова  Димитрова – финансово-
счетоводни експертизи.

Ива  Николаева  Анастасова – съдебно-сче-
товодни,  финансово-икономически  и  стокови 
експертизи.

Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Иван Насков Маринов – счетоводни експер-
тизи.

Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, 
съдебна  финансово-икономическа  и  съдебно-
стокова експертизи.

Иван Христов Кунев – специалист финансово 
счетоводство, банково дело и кредитни взаимо-
отношения.

Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-сче-
товодни експертизи.

Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни 

експертизи.
Йорданка Великова Тодорова – съдебно-сче-

товодни и финансово-икономически експертизи; 
съдебно-стокови експертизи.

Камен  Енчев  Кънев – експерт  по  съдебно-
счетоводни и финансово–оценителни експертизи.

Катя  Борисова  Петкова – организация  на 
производството и управление в строителството, 
икономист-счетоводител.

Керанка Колева Кунева – счетоводство; бан-
ково дело.

Константин  Велчев  Василев – счетоводни, 
финансово-икономически и  експертизи на  тру-
довите правоотношения.
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Корнелия  Милева  Колева – икономист-сче-
товодител,  счетоводство и контрол, финанси и 
банково  дело,  лицензиран  съдебно-счетоводен 
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно 
облагане, експертизи по трудовоправни взаимо-
отношения.

Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счето-
водни  и  финансово-икономически  експертизи, 
оценител на недвижими имоти.

Коста Андреев Андреев – специалист данъчно 
облагане, счетоводна отчетност и контрол.

Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-
счетоводни  експертизи,  финансово-счетоводни 
анализи, данъчно облагане.

Красимира  Димитрова  Узунова – съдебно-
счетоводни експертизи.

Красимира  Тонева  Крумова – счетоводство 
и контрол.

Кремена Йорданова Костадинова – магистър 
„Счетоводство и контрол“.

Кремена Савинова Савова-Райчева – иконо-
мически и счетоводни експертизи.

Кристина Красимирова Върбанова – финан-
сово-счетоводни експертизи и ТРЗ.

Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-
счетоводни експертизи.

Маргарита  Милчева  Добрева – експерт-сче-
товодител.

Мариана Стефанова Станева – съдебно-счето-
водни експертизи, съдебни финансово-икономиче-
ски и стокови експертизи; оценка на недвижими 
имоти; кредитен анализ.

Мариела  Асенова  Спиридонова – съдебно-
счетоводни експертизи.

Мариела  Иванова  Мачева – съдебно-счето-
воден експерт.

Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни 
експертизи; оценка на недвижими имоти.

Маринела  Костова  Христова – специалист 
„Счетоводство и контрол“.

Мария  Георгиева  Желева – счетоводство  и 
контрол.

Марияна  Анастасова  Дамянова – експерт-
счетоводител.

Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-ико-
номически и счетоводни експертизи.

Меглена  Драгнева  Неделчева – експерт-сче-
товодител, регистриран одитор.

Миглена  Венкова  Радкова – финсово-счето-
водни и данъчни експертизи.

Миглена  Георгиева  Петрова – финансово-
счетоводни експертизи.

Милена Валентинова Петрова – счетоводство 
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран 
съдебно-счетоводен  експерт;  финансово-счето-
водни анализи, данъчно облагане, експертизи по 
трудовоправни взаимоотношения.

Милена  Георгиева  Цолчовска – иконо-
мист – счетоводни и икономически експертизи.

Милена Колева Василева – съдебно-счетовод-
ни и финансово-икономически експертизи.

Надежда  Петрова  Малкочева – счетоводни 
анализи и кредитни взаимоотношения.

Надя Енчева Костова – доктор по икономика, 
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на 
цели предприятия.

Неделчо  Господинов  Илиев – специалист 
„Счетоводна отчетност“.

Недялка  Александрова  Александрова – сче-
товодна отчетност, контрол и анализ на стопан-
ската дейност.

Нели  Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата; оценка на цели предприятия, дя-
лове и акции от капитала им. Експерт по съдеб-
но-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 
автотехнически експертизи.

Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Николай Стефанов Добрев – съдебно-счето-
водни и икономически експертизи.

Николинка Иванова Крайчева – съдебно-ико-
номически и счетоводни експертизи.

Павлина Николова Попова – съдебно-счето-
водни експертизи.

Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетово-
дител.

Петър Андреев Енев – специалност „Банково 
дело и банкови операции“.

Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансо-
ви и стокови експертизи, експерт по недвижими 
имоти и земеделски земи.

Петя  Иванова  Радева – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-
счетоводна експертиза; съдебна финансово-ико-
номическа и съдебно-стокова експертиза.

Петя  Иванова  Ставрева – дипломиран  екс-
перт-счетоводител, регистриран одитор; допуск 
ниво „Секретно“.

Петя Николова Петкова – специалист  „Сче-
товодство и контрол“ и съдебно-икономически 
експертизи.

Петя  Радева  Чанева – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Пламена Христова Малева – финансово-сче-
товодни експертизи.

Радка Радева Куванджиева – съдебно-иконо-
мическа и съдебно-счетоводна експертиза.

Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт-
счетоводител.

Радослав Христов Станчев – магистър по сче-
товодство и контрол; оценка на недвижими имоти.

Росица  Дончева  Хаджиларска – финансово-
счетоводни експертизи.

Росица  Руменова  Димитрова – съдебно-сче-
товодни експертизи.

Росица  Василева  Янева – счетоводител,  об-
служване  на  клиенти  и  продажби  към  отдел 
„Кредитиране“.

Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-сче-
товодни експертизи.

Румяна Митева Джонова – счетоводни експер-
тизи, икономист-счетоводител по организация и 
управление на промишлеността.

Савка Дякова Костова – финансово-икономи-
чески, счетоводни, данъчни проблеми, застрахо-
вателно-осигурително дело.

Сашко  Иванов  Александров – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи; 
регистриран одитор.
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Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни 
експертизи, финансово-икономически експертизи; 
стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счето-
водство и контрол“.

Светлана  Василева  Кръстева – съдебно-сче-
товодни  експертизи  и  съдебни  финансово-ико-
номически експертизи.

Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и 
контрол, финанси.

Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдеб-
но-счетоводни  експертизи;  икономист-счетово-
дител.

Сияна  Александрова  Димитрова – съдебно-
счетоводни и икономически експертизи – допуск 
ниво „Секретно“ (в срок до 22.09.2024 г.).

Снежана  Георгиева  Бошова – счетоводство 
и контрол.

Соня Йорданова Дочева – специалист  „Сче-
товодство и контрол“.

Соня Кръстева Кръстева – специалист „Сче-
товодство и контрол“.

Станислав Стойчев Станев – съдебно-счето-
водни и финансово-икономически експертизи.

Станка  Динева  Георгиева – счетоводни  и 
финансово-икономически експертизи.

Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съ-
дебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия, 
лицензиран оценител на машини и съоръжения, 
лицензиран оценител на земеделски земи, лицен-
зиран оценител на горски насаждения.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на  телекомуникационните  мрежи;  специалист 
компютърна обработка на данни; автооценителни 
експертизи; автомобилно застраховане; живото-
застраховане и други щети на имущество; допуск 
ниво „Секретно“.

Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансо-
во-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Стоян Вълков Вълков – счетоводство и кон-
трол.

Татяна  Петрова  Димитрова – счетоводни  и 
финансово-кономически експертизи.

Татяна Димитрова Иванова – финансово-сче-
товодни експертизи.

Татяна  Танева  Иванова – счетоводство  и 
икономика.

Теменуга Василева Стойкова – стоково-ико-
номически  и  счетоводни  експертизи;  оценител 
на цели предприятия.

Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-
счетоводни експертизи и оценител на недвижими 
имоти.

Трендафил Александров Василев – дипломи-
ран експерт-счетоводител.

Фаня  Аспарухова  Филипова – професор  по 
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и 
финансови експертизи.

Христина Димитрова Денева – съдебно-сче-
товодни и финансови експертизи.

Христина Кирилова Тенева – съдебно-счето-
водни експертизи.

Инж. Христо Димитров Каролев – счетовод-
ство и контрол; транспортна техника и технологии, 
моторни  транспортни  средства – допуск  ниво 
„Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).

Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-
счетоводен експерт.

Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счето-
водна експертиза, съдебна финансово-икономи-
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Ценка  Стойчева  Георгиева – съдебно-счето-
водни експертизи.

Цонка  Томова  Вягова – съдебно-счетоводна 
експертиза.

Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни 
експертизи.

Яна Данчева Василева – счетоводство и кон-
трол.

4.2. Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Адриан  Михайлов  Велчев – съдебно-счето-
водни  и  финансово-икономически  експертизи, 
банково дело и кредитни взаимоотношения, фи-
нансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, 
оценка на апортни вноски – експертизи по тру-
довоправни взаимоотношения, съдебно-стокови 
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, 
пром. инвентар и готова продукция.

Александър  Христов  Василев – специалист 
икономически и автотехнически експертизи.

Александра Станчева Малева – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи;

Ангел  Христов  Колев – икономист-счетово-
дител.

Анелия  Иванова  Люцканова – съдебно-сче-
товодни, финансово-икономически експертизи.

Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки 
и икономически анализи във връзка с прилагане-
то на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически 
експертизи.

Анна Петрова Димитрова – финансово-ико-
номически експертизи и ТРЗ.

Антония  Русева  Стоянова – икономист-сче-
товодител.

Белла  Кунчева  Хаджидимова – финансово-
икономически и счетоводни експертизи.

Богомил Андреев Живков – съдебно-счетовод-
ни експертизи; съдебни финансово-икономически 
експертизи; съдебно-стокови експертизи.

Бисер Николов Атанасов – специалист счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически и 
финансово-счетоводни експертизи, банково дело 
и  кредитни  взаимоотношения,  финансово-сче-
товодни анализи, данъчно облагане, експертизи 
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на 
апортни вноски, оценка на машини и съоръже-
ния,  съдебно-стокови  експертизи по оценка на 
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова 
продукция.

Благовест Малешков Малешков – специалист 
финанси и банково дело.

Бойка Славейкова Могиларова – икономист-
счетоводител.

Боряна  Владимирова  Ташева – икономист 
публични финанси, професионален опит в бан-
ково дело и кредити.

Боян Петров Ангелов – счетоводител, финан-
сов анализатор и кредитен експерт.

Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, 
финансово-икономически  и  съдебно-стокови 
експертизи.

Валентина Георгиева Трендафилова – иконо-
мист-счетоводител.
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Валентина  Иванова  Димитрова – съдебно-
икономически експертизи.

Весела Николова Радева – счетоводно-иконо-
мически експертизи.

Веселина  Вълева  Пенчева – икономист-сче-
товодител.

Вергиния Тодорова Ставракиева-Милева – съ-
дебно-счетоводни  и  финансово-икономически 
експертизи.

Веска Михайлова Кьосева – икономист-сче-
товодител.

Вилиян  Николов  Михайлов – икономист-
счетоводител.

Виолета Желева Желязкова – съдебно-иконо-
мически експертизи.

Виолета Тодорова Янакиева – икономист-сче-
товодител, счетоводство и контрол.

Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и ико-
номически експертизи.

Владимир  Хайнрих  Владимиров – съдебно-
счетоводни и финансово-икономически експер-
тизи.

Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финан-
сово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Галин  Иванов  Стоянов – икономист-счето-
водител.

Галя  Панайотова  Гроздева – съдебно-сче-
товодни  и  съдебни  финансово-икономически 
експертизи.

Ганка Янева Кольовска – финансово-счетовод-
ни и икономически експертизи, оценка на цели 
предприятия, оценка на системи по качеството, 
оценка на интелектуална собственост.

Георги Василев Василев – икономист-счето-
водител.

Георги Димитров Пейчев – съдебно-счетовод-
ни и финансово-икономически експертизи.

Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономи-
ческа, финансово-икономическа, инженерно-тех-
ническа и компютърно-техническа експертиза.

Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка  Стоянова  Точева – финансово-иконо-

мически и счетоводни експертизи.
Даринка  Боянова  Нанкова – счетоводни  и 

икономически експертизи.
Дафина  Иванова  Добрева – икономически 

експертизи.
Диана  Добрева  Велинова – съдебно-сче-

товодна,  финансово-икономическа  и  стокова 
експертиза.

Диана  Петрова  Петрова – съдебно-иконо-
мически  и  финансово-счетоводни  експертизи, 
данъчно облагане и финансово-счетоводни ана-
лизи,  експертизи  по  банково  дело  и  кредитни 
взаимоотношения.

Димитър Василев Георгиев – съдебно-счето-
водни и финансово-икономически експертизи.

Димитър  Йорданов  Йорданов – икономист-
счетоводител.

Димитър  Трифонов  Георгиев – икономист-
счетоводител (одитор).

Димитра Недкова Петрова – икономист-сче-
товодител.

Динка Георгиева Манева – съдебно-икономи-
ческа и съдебно-счетоводна експертиза.

Добрил Любомиров Димитров – икономист-
счетоводител.

Добринка  Желева  Илиева – съдебно-иконо-
мически експертизи.

Донка Димова Михайлова – икономист-сче-
товодител.

Еленка Георгиева Василева – икономист-сче-
товодител, ТРЗ и личен състав.

Елица Дианова Малчева – икономист-счето-
водител.

Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономи-
ческа, съдебно-счетоводна и съдебни финансово-
икономически експертизи.

Зорница Анастасова Георгиева – икономист-
счетоводител.

Ива  Николаева  Анастасова – съдебно-сче-
товодни,  финансово-икономически  и  стокови 
експертизи.

Ивайло Петков Узунов – икономист-счетово-
дител, данъчен и митнически контрол.

Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, 
съдебна  финансово-икономическа  и  съдебно-
стокова експертизи.

Иван Тодоров Василев – икономист-счетово-
дител, специалист финансово-административни 
и консултантски услуги; регистриран представи-
тел по чл. 17 от Закона за платежните услуги и 
платежните системи.

Иванка  Николова  Белеганска – икономист-
счетоводител.

Ивиана Димитрова Рачева – икономист-сче-
товодител.

Иво  Ангелов  Костов – експерт – икономист 
по строителството.

Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-
счетоводител.

Йордан  Ганев  Стоянов – икономист-счето-
водител,  лицензиран  оценител  на  оборотни  и 
дълготрайни активи.

Йордана  Костадинова  Иванова – експерт-
икономист.

Йорданка Великова Тодорова – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи; 
съдебно-стокови експертизи.

Кирил  Димитров  Димитров – икономист-
счетоводител.

Клавдия  Цветанова  Тодорова – икономист, 
данъчен експерт.

Константин  Велчев  Василев – счетоводни, 
финансово-икономически и  експертизи на  тру-
довите правоотношения.

Корнелия Милева Колева – икономист-счето-
водител,  счетоводство и контрол, счетоводство 
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран 
съдебно-счетоводен  експерт;  финансово-счето-
водни анализи, данъчно облагане, експертизи по 
трудовоправни взаимоотношения.

Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счето-
водни  и  финансово-икономически  експертизи, 
оценител на недвижими имоти.

Красимир  Динев  Колев – икономист-счето-
водител.

Кремена  Димитрова  Иванова – икономист-
счетоводител.

Кремена Йорданова Костадинова – магистър 
„Счетоводство и контрол“.

Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-иконо-
мически експертизи.

Лиляна  Русева  Трифонова – икономист-сче-
товодител.

Маргарита Миткова Попова – банково, застра-
хователно и осигурително дело.
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Мариана Стефанова Станева – съдебно-счето-
водни експертизи, съдебни финансово-икономиче-
ски и стокови експертизи; оценка на недвижими 
имоти; кредитен анализ.

Марин  Георгиев  Щерев – съдебно-икономи-
чески и финансово-икономически експертизи.

Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-ико-
номически и счетоводни експертизи.

Милена  Георгиева  Цолчовска – иконо-
мист – счетоводни и икономически експертизи.

Милена Колева Василева – съдебно-счетовод-
ни и финансово-икономически експертизи.

Мина Михайлова Савова – икономика, оцени-
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

Мирослава Петрова Иванова – икономика и 
финанси.

Младен Димитров Тонев – финансист-иконо-
мист, преподавател ВСУ.

Надя Енчева Костова – доктор по икономика, 
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на 
цели предприятия.

Николай  Атанасов  Атанасов – специалист 
банково дело и проблемни кредити.

Николай  Недков  Ангелов – финансово-ико-
номически експертизи, банково дело и кредитни 
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения, машини 
и съоръжения.

Николай Славов Николов – съдебни финан-
сово-икономически експертизи и банково дело.

Николай Стефанов Добрев – съдебно-счето-
водни и икономически експертиза.

Николай Стоянов Чанев – банково дело.
Николинка Иванова Крайчева – съдебно-ико-

номически и счетоводни експертизи.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счето-

водител.
Пепа  Иванова  Карагитлиева – икономист-

счетоводител.
Петър Димитров Петров – финансово-иконо-

мически и ценови експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – съдебно-

счетоводна експертиза; съдебна финансово-ико-
номическа и съдебно-стокова експертиза.

Петя Николова Петкова – специалист  „Сче-
товодство и контрол“ и съдебно-икономически 
експертизи.

Пламен  Тонев  Илиев – икономист-счетово-
дител.

Пламена Георгиева Недялкова – икономист-
счетоводител.

Пламена  Гроздева  Янакиева – икономист-
счетоводител.

Радка Радева Куванджиева – съдебно-иконо-
мическа и съдебно-счетоводна експертизи.

Ралица Атанасова Славова – икономист.
Розалина  Руменова  Чолакова – икономист-

счетоводител.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експер-

тизи, икономист-счетоводител по организация и 
управление на промишлеността.

Савка Дякова Костова – финансово-икономи-
чески, счетоводни, данъчни проблеми, застрахо-
вателно-осигурително дело.

Сашко  Иванов  Александров – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи; 
регистриран одитор.

Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, 
съдебни финансово-икономически, съдебно-сто-
кови, експертизи в областта на застраховане и 
управление на европейски проекти, сертифициран 
оценител на недвижими имоти.

Светлана  Богданова  Тодорова – статистик-
икономист, съдебно-икономически експертизи.

Светлана  Василева  Кръстева – съдебно-сче-
товодни  експертизи  и  съдебни  финансово-ико-
номически експертизи.

Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и 
контрол, финанси.

Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни 
експертизи, финансово-икономически експертизи; 
стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счето-
водство и контрол“.

Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдеб-
но-счетоводни  експертизи;  икономист-счетово-
дител.

Симеон  Димитров  Симов – икономист,  ма-
гистър  по  Бизнес  администрация,  лицензиран 
оценител на цели предприятия.

Сияна  Александрова  Димитрова – съдебно-
счетоводни и икономически експертизи – допуск 
ниво „Строго секретно“.

Станислав Стойчев Станев – съдебно-счето-
водни и финансово-икономически експертизи.

Станка  Динева  Георгиева – счетоводни  и 
финансово-икономически експертизи.

Стефана Миткова Венкова – банково дело и 
финанси.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на  телекомуникационните  мрежи;  специалист 
компютърна обработка на данни; автооценителни 
експертизи; автомобилно застраховане; живото-
застраховане и други щети на имущество; допуск 
ниво „Секретно“.

Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансо-
во-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – иконо-
мист-счетоводител.

Татяна  Петрова  Димитрова – счетоводни  и 
финансово-кономически експертизи.

Татяна Димитрова Иванова – финансово-сче-
товодни експертизи.

Татяна  Танева  Иванова – счетоводство  и 
икономика.

Теменуга Василева Стойкова – стоково-ико-
номически и счетоводни експертизи.

Тошка Василева Георгиева – съдебни финан-
сово-икономически експертизи, съдебно-стокови 
експертизи.

Христина Ганчева Василева – икономически 
експертизи.

Христина Димитрова Денева – съдебно-сче-
товодни и финансови експертизи.

Христоско  Иванов  Богданов – икономист-
счетоводител.

Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счето-
водна експертиза, съдебна финансово-икономи-
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Цветомир Любомиров Манолов – икономист-
счетоводител.

Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически 
експертизи.

Янка  Ангелова  Великова – икономист-сче-
товодител.
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Янка  Върбанова  Лозанова – икономист-сче-
товодител.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Богомил Андреев Живков – съдебно-счетовод-

ни експертизи; съдебни финансово-икономически 
експертизи; съдебно-стокови експертизи.

Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, 
финансово–икономически  и  съдебно-стокови 
експертизи.

Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финан-
сово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Диана Добрева Велинова – съдебно-счетовод-
на, финансово–кономическа и стокова експертиза.

Димитър Георгиев Димитров – съдебно-сто-
кови експертизи.

Димитър  Йорданов  Йорданов – икономист-
счетоводител.

Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-сто-
кови експертизи.

Дона  Костова  Сивкова – оценител  на  зе-
меделски  земи  и  трайни  насаждения;  стокови 
експертизи.

Иван Станчев Иванов – съдебно-счетоводна, 
съдебна  финансово-икономическа  и  съдебно-
стокова експертизи.

Йорданка Великова Тодорова – съдебно-сче-
товодни и финансово-икономически експертизи; 
съдебно-стокови експертизи.

Маргарита Миткова Попова – банково, застра-
хователно и осигурително дело.

Мариана Стефанова Станева – съдебно-счето-
водни експертизи, съдебни финансово-икономиче-
ски и стокови експертизи; оценка на недвижими 
имоти; кредитен анализ.

Николинка Иванова Атанасова – специалист 
по стоков контрол на суровини, материали и го-
рива, външен одитор на системи на управление 
на качеството.

Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансо-
ви и стокови експертизи, експерт по недвижими 
имоти и земеделски земи.

Петър Димитров Петров – финансово-иконо-
мически и ценови експертизи.

Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-
счетоводна експертиза; съдебна финансово-ико-
номическа и съдебно-стокова експертиза.

Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, 
съдебни финансово-икономически, съдебно-сто-
кови, експертизи в областта на застраховане и 
управление на европейски проекти, сертифициран 
оценител на недвижими имоти.

Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни 
експертизи, финансово-икономически експертизи; 
стокови експертизи и ТРЗ; специалност „Счето-
водство и контрол“.

Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансо-
во-икономически и съдебно-стокови експертизи.

Теменуга Василева Стойкова – стоково-ико-
номически и счетоводни експертизи.

Тошка Василева Георгиева – съдебни финан-
сово-икономически експертизи, съдебно-стокови 
експертизи.

Цветанка  Димитрова  Върбанова-Златило-
ва – съдебно-стокови експертизи.

Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счето-
водна експертиза, съдебна финансово-икономи-
ческа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р 

по  управление;  специалист  по  икономика  на 
промишлеността;  права  на  интелектуалната  и 
индустриална собственост, оценител на машини 
и съоръжения.

Ангел  Кирилов  Киров – електроснабдяване 
и  електрообзавеждане,  електрообзавеждане  на 
водния транспорт, заключващи системи.

Биляна Антимова Якова – машинен инженер.
Божидар Николов Дяков – инженеро-техни-

чески експертизи; КММ; кораборемонт; корабни 
силови уредби и корабоплаване; експлоатация на 
кораби и морски съоръжения.

Васил Димитров Костов – съдебна инженер-
но-техническа експертиза, оценител на сгради, 
машини и съоръжения.

Веселин Спасов Новаков – специалност тех-
нология на машиностроенето и металорежещи 
машини.

Велико Желев Дачев – специалист: геология, 
инженерна геология, хидрология, морфо- и лидо-
динамика на морската брегова зона, инженерна 
екология, морска геоекология, земна механика, 
защита на морския бряг, динамика и защита на 
свлачищни брегове.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги  Атанасов  Казаков – машини  и  ме-
ханизми,  административно  наказателна  дей-
ност – ПТП и отчет на водачи.

Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженеро-
технически експертизи; инженер корабоводене и 
електротехника.

Господин Димитров Гроздев – експлоатация 
на жп транспорти и безопасност на движение при 
автомобилния  транспорт;  съдебни  инженерно-
технически експертизи.

Даниела  Иванова  Мантарова – механична 
технология на дървесината, мебелно производство.

Делян Михайлов Щерев – съдебни инженер-
но-технически  експертизи,  оценка  на:  кораби, 
корабни  машини  и  механизми;  кораборемонт, 
навигационни аварии; корабоплаване и приста-
нищни съоръжения и механизми.

Диана  Илиева  Андреева-Пеева – машинен 
инженер; оценител на машини и съоръжения.

Димитър Великов Димитров – машинен инже-
нер, лицензиран оценител машини и съоръжения 
в сферата на химическата и нефтопреработвател-
ната промишленост.

Димитър Михайлов Димитров – специалист 
автоматика и системи за управление.

Димитър Петров Попов – специалист корабни 
машини и механизми, спомагателни системи и 
производствени аварии.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
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оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Звезделина Христова Русева – специалист по 
технология на машиностроенето и металорежещи-
те машини и строително-технически експертизи.

Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, 
лицензиран оценител машини и съоръжения.

Иван  Желев  Калчев – електроинженер,  ел. 
снабдяване, ел. обзавеждане на водния транспорт.

Иван  Любомиров  Белинов – машинен  ин-
женер.

Иван Петров Цанков – корабни двигатели и 
механизми.

Иванка Костадинова Казакова – инженерно-
технически експертизи, машиностроене, авиаци-
онна и морска техника, поддръжка и доставка на 
машини и съоръжения и резервни части за тях, 
планиране  и  отчитане  на  ремонтни  дейности, 
удължаване  на  техническия  ресурс  и  експло-
атационната  годност  на  авиационна  и  морска 
техника, актове за бракуване, тръжни процедури, 
предварителни инвестиционни проучвания и биз-
нес планове за производствени процеси и услуги, 
офериране, управление на персонала.

Ивко Пенков Иванов – автотехнически;  по-
жаро-технически; строително-технически; мета-
лографически-трасологични и графологични – де-
фектоскопски експертизи.

Искрен  Веселинов  Николов – машинен  ин-
женер корабни машини и механизми, двигатели 
с  вътрешно  горене – ниво  на  достъп  до  КИ 
„Поверително“.

Йордан  Любомиров Михайлов – експерт  по 
ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника 
и технологии; сертифициран оценител на авто-
мобили и вреди по тях; сертифициран оценител 
на машини и съоръжения; дипломиран инженер 
по корабоводене.

Йорданка  Стефанова  Куртева – машинен 
инженер.

Киркор Самуел Мъсърян – електроинжинер, 
корабен ел. механик.

Красен Костадинов Ганчев – съдебни инже-
неро-технически,  автотехнически  и  инженеро-
технологични експертизи.

Любомир Митев Марков – машинен инженер, 
металообработващи машини.

Людмил Иванов Милков – специалист транс-
портни  техники  и  технологии,  моторно-транс-
портни средства.

Милен Петров Куманов – машинен инженер, 
съвременни решения в областта на заваряването 
и анализ на ПТП.

Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженеро-
технически експертизи.

Митко Петров Томов – автотехнически екс-
пертизи и ДВГ специалист.

Михаил  Боянов  Бъчваров – инженер  кора-
бостроител.

Михаил  Николов  Серафимов – специалист 
двигатели с вътрешно горене.

Николай  Тодоров  Григоров – електроснаб-
дяване  и  електрообзавеждане  на  промишлени 
предприятия.

Николинка Иванова Атанасова – специалист 
по стоков контрол на суровини, материали и го-
рива, външен одитор на системи на управление 
на качеството; Технология на машиностроенето 
и металорежещите машини.

Петко Трифонов Петков – корабостроене, ав-
тотранспортна техника, регистрация и контрол 
на земеделска и горска техника и на машини за 
земеделски работи.

Петър  Иванов  Василев – доцент,  инженер, 
специалност електроснабдяване и електрообза-
веждане на кораби.

Петър  Йорданов  Станев – специалист  мор-
ски  свръзки,  радио-и  телевизионна  техника  и 
информатика.

Пламен Петков Маринов – специалист Техно-
логия на машиностроенето и металите; (машини, 
съоръжения, производствено оборудване, метални 
конструкции, ферми, тръби, резервоари, решет-
ки,  щори,  врати,  полуавтоматично  заваряване, 
защитна  среда,  изделия  за  бита,  електрически 
машини,  апарати  и  защити,  битови  електро-
уреди – производство,  експлоатация и  ремонт); 
удостоверение за достъп до КИ ниво „Секретно“, 
валидно до 23.09.2024 г.

Радослав  Руменов  Атанасов – тахографик  и 
термографик – експертизи  на  тахографи  и  ско-
ростоограничители.

Ради Христов Ганев – инженеро-технически, 
пожаро-технически, химически, физико-химиче-
ски и експертизи на взривни работи, вещества, 
бойни припаси и оръжия.

Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология 
на металите и металорежещите машини.

Радостин Димитров Димитров – специалист 
двигатели с вътрешно горене.

Роза Емилова Желева – лицензиран оценител 
на машини и съоръжения, в машиностроителната, 
металообработващата промишленост, строител-
ството и транспорта.

Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и 
гражданско строителство, конструкция на сгради 
и съоръжения; строителен инженер; технология 
на машиностроенето и металорежещи машини 
и оценител на недвижими имоти.

Спартак Добрев Джуров – съдебни инженер-
но-технически  експертизи;  оценка  на:  кораби, 
корабни  машини  и  механизми,  кораборемонт, 
навигационни аварии, корабоплаване и приста-
нищни съоръжения и механизми.

Станислав Янков Милев – специалист транс-
портна  техника  и  технологии,  автотехнически 
експертизи и анализ на ПТП.

Стефан Иванов Капинчев – технически екс-
пертизи, автотехнически експертизи, трасология 
и разследване на ПТП.

Стефан  Стефанов  Бранкованов – съдебна 
инженерно-техническа  експертиза  на  съоръ-
жения  с  повишена  опасност – съоръжения  под 
налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени 
или разтворени под налягане газове, пари или 
течности;  парни  и  водогрейни  котли;  метални 
тръбопроводи за транспортиране на водна пара 
или гореща вода; пълначни станции за сгъсте-
ни, втечнени и разтворени под налягане газове); 
преносните и разпределителните газопроводи и 
газовите съоръжения и инсталации за природен 
газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, 
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бутени и смесите им в течна или газова фаза); 
нефтопроводи  и  нефтопродуктопроводи  (тръ-
бопроводи) за транспортиране на нефт и течни 
нефтопродукти;  и  други  съдебни  експертизи, 
свързани с техническия надзор на съоръжения с 
повишена опасност по отношение на изискванията 
за тяхната безопасна експлоатация.

Тодор Петков Николов – специалист по Евро-
пейско социално законодателство и техническия 
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски 
листи от аналогови тахографи.

Тома Михайлов Томов – корабоводене.
Инж. Христо Димитров Каролев – счетовод-

ство и контрол; транспортна техника и технологии, 
моторни  транспортни  средства – допуск  ниво 
„Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.);

Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-
физик, специалист по оптични прибори и системи, 
специалист нетехнически загуби.

Чавдар  Петков  Златев – специалист  воден 
транспорт,  корабоводене,  корабоплаване,  безо-
пасност  и  сигурност,  контрол  на  дейностите  в 
отрасъл  воден  транспорт,  корабно  агентиране, 
посредничество и мениджмънт.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Адриан  Михайлов  Велчев – автотехнически 

експертизи; оценка на щети по МПС; оценител 
на машини и съоръжения; експерт-оценител на 
селскостопански машини и оборудване.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Асен  Петров  Колев – автотехнически  екс-
пертизи.

Атанас Недев Янков – автотехнически експер-
тизи; оценител на машини и съоръжения, акти-
ви – движимо имущество, оценка на стойността.

Александър  Христов  Василев – специалист 
автотехнически и икономически експертизи.

Бисер  Николов  Атанасов – автотехнически 
оценителски  експертизи;  оценки  на  щети  по 
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
допълнително оборудване и прикачен инвентар.

Венцислав Душков Павлов – специалист из-
числителна техника и автотехнически експертизи.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги Йорданов Драгиев – лицензиран екс-
перт по автотехнически експертизи, лицензиран 
оценител на МПС.

Георги  Колев  Дечев – оценител  на  машини 
и съоръжения.

Емил  Кирилов  Иванов – автотехнически 
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 

подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Иван Георгиев Иванов – автооценител и ав-
тотехнически експертизи.

Иван Иванов Петров – автотехнически  екс-
пертизи.

Ивко Пенков Иванов – автотехнически;  по-
жаро-технически; строително-технически; мета-
лографически-трасологични и графологични – де-
фектоскопски експертизи.

Йордан  Любомиров  Михайлов – експерт 
по  ПТП – дипломиран  инженер  „Транспортна 
техника и технологии“; сертифициран оценител 
на  автомобили  и  вреди  по  тях;  сертифициран 
оценител на машини и съоръжения; дипломиран 
инженер по корабоводене.

Кирил Вичев Ангелов – автоексперт,  транс-
портна техника и технологии.

Костадин  Любомиров  Михайлов – авто-
технически  експертизи – оценител  на  машини 
и  съоръжения;  проблеми,  методика,  пазарна 
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС 
и  ППС;  криминалистически  аспекти  при  раз-
криване на ПТП; сертифициран отговорник по 
качеството – фактори на работна околна среда. 
Електрически  уредби  и  съоръжения.  Физични 
и химични фактори на средата. Валидиране на 
методи за контрол. Сертифициран отговорник по 
качеството – TUV NORD; Оценител на недвижи-
ми имоти и строителство. Оценка на финансовата 
ефективност. Финансиране и кредитиране. Пло-
щообразуване, технически паспорт и енергийна 
ефективност; транспортна техника и технологии.

Красен Костадинов Ганчев – съдебни инже-
неро-технически,  автотехнически  и  инженеро-
технологични експертизи.

Лиляна  Петкова  Дамянова – геодезия,  фо-
тограметрия и картография; оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения; оценител на 
недвижими имоти.

Любомир Захариев Петров – автотехнически 
експертизи.

Мартин  Тодоров  Петров – транспортна  тех-
ника и технологии, автоинструктор.

Милен Петров Куманов – машинен инженер, 
съвременни решения в областта на заваряването 
и анализ на ПТП.

Милко Сивков Люцканов – транспортна тех-
ника и технологии, двигатели с вътрешно горене.

Митко Петров Томов – автотехнически екс-
пертизи и ДВГ специалист.

Николинка Радева Райчева – автотехническа 
експертиза, проблеми, методика, пазарна стой-
ност, методология за експертиза на ПТП.

Пламен  Тодоров  Велков – автотехнически 
експертизи.

Станислав Янков Милев – специалист транс-
портна  техника  и  технологии,  автотехнически 
експертизи и анализ на ПТП.

Стефан Иванов Капинчев – технически екс-
пертизи, автотехнически експертизи, трасология 
и разследване на ПТП. 

Християн Петров Василев – автотехнически 
експертизи (ремонт и експлоатация).
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Инж. Христо Димитров Каролев – счетовод-
ство и контрол; транспотна техника и технологии, 
моторни  транспортни  средства – допуск  ниво 
„Секретно“ (в срок до 22.04.2022 г.).

5.3. Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Димитър  Василев  Вълков – специалист  по 
автомобилно  застраховане;  оценка  на  щети  и 
стойност на автомобили; ПТП.

5.4. Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Валентин Асенов Давидов – радиоинженер –  
съобщителна  техника,  осигурителна  техника, 
аудио-  и  видеосистеми,  медицинска  техника  и 
компютърни системи и мрежи.

Венцислав Душков Павлов – специалист из-
числителна техника и автотехнически експертизи.

Виктор  Георгиев  Златанов – съдебни  инже-
нерно-технически експертизи и компютърно-тех-
нически експертизи; диагностика на електронни 
уреди и електромери.

Върбинка  Иванова  Тодорова – експерт  съ-
общителна и осигурителна техника и системи.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономи-
ческа, финансово-икономическа, инженерно-тех-
ническа и компютърно-техническа експертиза.

Емилия  Борисова  Гичева – съобщителна  и 
осигурителна техника и системи.

Иван Милчев Попжелев – съдебни компютър-
но-технически експертизи.

Йордан Цонев Червенков – електроинженер, 
д-р на техническите науки, комуникации, съобщи-
телна техника, автоматизация на производството, 
системи за контрол и управление.

Красимир Нанев Коев – компютърна техника 
и технологии.

Лидия  Стоянова  Босева – електроинженер, 
съдебно-технически  експертизи – съобщителна 
техника, електроника, автоматизация на произ-
водството,  електрически измервания,  приборо-
строене, комуникации, компютърни технологии, 
ел.  мрежи,  системи  и  централи,  контрол  на 
технологични величини и процеси.

Недко Георгиев Станев – съдебна компютър-
на-техническа експертиза.

Николай Мирчев Райчев – д-р научно направ-
ление компютърни системи и мрежи, информатика 
и компютърни науки, софтуерно инженерство.

Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, 
специалност изчислителна техника.

Петър Богомилов Петров – съдебни компю-
търно-технически експертизи.

Петър  Йорданов  Станев – специалист  мор-
ски  свръзки,  радио- и  телевизионна  техника и 
информатика.

Радослав Николаев Радославов – специалист 
„Електронна техника и микроелектроника“; па-
тентен специалист с правомощия за обекти на 

индустриалната собственост в областта на марки, 
географски обозначения, промишлени дизайни, 
патенти за изобретения и полезни модели.

Светомир  Димитров  Донев – специалист 
компютърни системи и технологии.

Станимир Йорданов  Василев – инженер  ра-
диоелектроника, технология на машиностроене-
то – машинен техник.

Станислав Петров Антонов – инженер радио- и 
телевизионна техника (военен инженер – радио-
локация).

Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер, 
специалност – съобщителна техника.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на  телекомуникационните  мрежи;  специалист 
компютърна обработка на данни; автооценителни 
експертизи; автомобилно застраховане; животоза-
страховане и други щети на имущество – допуск 
ниво „Секретно“ (в срок до 26.01.2020 г.).

Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер ко-
муникационна техника и технологии.

5.5. Съдебна  строително-техническа  експер-
тиза

Анахит Санасаровна Барсегян – „Промишлено 
и гражданско строителство“.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Ангелина Росенова Петрова – строителен ин-
женер – промишлено и гражданско строителство, 
специалист по прилагане на ЗУТ.

Андриан  Стоянов  Консулов – специалист 
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.

Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета  Михайлова  Стоянова – геодезия, 

картография и фотограметрия.
Антония Бориславова Кирилова – инженер-

геодезист.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто-

графия и кадастър.
Благовеста  Рашкова  Янчева – експертизи, 

свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; 
съдебно-технически експертизи.

Бранимир  Божидаров  Карагеоргиев – архи-
тект.

Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия  Цолова  Йотова-Кирилова – строи-

телен  инженер – „Промишлено  и  гражданско 
строителство“.

Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил  Колев  Тотев – съдебни  инженерно-

технически експертизи; пожаротехнически екс-
пертизи.

Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК 
на сгради и съоръжения; водоснабдителни и кана-
лизационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура;  конструктивна  ВиК  системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  на 
природни води, битови и промишлени отпадни 
води; третиране и управление на отпадъци; тех-
нологична на пожарогасителни системи с вода 
и пожарогасителна пяна.
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Величка Ангелова Михайлова – строителство 
и архитектура, лицензиран оценител на недви-
жими имоти.

Величко Георгиев Узунов – инженер по гео-
дезия, фотограметрия и картография.

Венета  Иванова  Сотирова – съдебни  строи-
телно-технически експертизи и експертни оценки 
на недвижими имоти.

Веселин Лазаров Василев – архитект.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – стро-

ителен инженер – земеустройство.
Веселинка  Иванова  Тихова-Иванова – архи-

тект.
Владимир  Георгиев  Иванов – строителен 

инженер – „Промишлено  и  гражданско  строи-
телство“;  пожарна  безопасност  и  защита  на 
населението допуск ниво „Секретно“ – валиден 
до 15.03.2021 г.

Владислав Иванов Андреев – строителен ин-
женер-геодезист.

Владислав  Павлов  Павлов – съдебно-техни-
чески експертизи.

Галин Методиев Тодоров – геодезия, картог-
рафия и кадастър.

Галинка Вълканова Георгиева – оценител на 
земеделски земи, гори и имущество.

Георги  Борисов  Ефремов – технология  на 
строи телството – строително-технически  екс-
пертизи.

Георги Желязков Борисов – архитект.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-тех-

нически експертизи – строителен инженер – про-
ектант инженер конструктор.

Даниела  Митева  Димова – специалист  по 
архитектура.

Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист 
и картограф, лицензиран оценител на недвижими 
имоти.

Деян Веселинов Дончев – икономист в строи-
телството, оценител на недвижими имоти, оценка 
на машини и съоръжения.

Димитър  Игнатов  Петров – специалист  по 
геодезия, фотограметрия и картография.

Димитър Кирчев Димитров – геодезист.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Димитър  Славов  Славов – строителство  на 

сгради и съоръжения.
Диян Иванов Василев – инженер-геодезист.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строително-

технически експертизи.
Донка  Георгиева  Михайлова – строителен 

инженер, техник-геодезист.
Дора  Колева  Дякова – съдебна  инженеро-

техническа експертиза; геодезист.
Живко  Борисов  Боев – строителен  инже-

нер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Живко  Петков  Хърватов – инженеро-техни-

чески  експертизи;  инженерно-технологична  и 
строително-техническа експертизи; електротех-
нически експертизи.

Звезделина Христова Русева – специалист по 
технология на машиностроенето и металорежещи-
те машини и строително-технически експертизи.

Златина Желязкова Данаилова – архитектура 
и строителство, ел. обзавеждане на промишлени 
предприятия.

Ивайло Димитров Великов – строителен ин-
женер – транспортно  строителство  и  оценител 
на недвижими имоти.

Ивайло Петров Иванов – съдебни иженерно-
технически енспертизи.

Иван Николаев Йоргакиев – строителство и 
архитектура.

Иванка  Костадинова  Казакова – строител-
но-технически експертизи: управление на стро-
ителния процес,  актуване и отчитане на  стро-
ителството,  количествено-стойностни  сметки, 
процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за тех-
ническата инфраструктура, въвеждане на сгради 
и  съоръжения  в  експлоатация,  узаконяване  на 
сгради,  бизнес  планове,  саниране  на  сгради  в 
режим на етажна собственост,  стопанисване и 
узаконяване  на  имоти  на  Министерството  на 
отбраната, възстановяване на документация на 
сгради, технически паспорти, екологични експер-
тизи по ЗООС – Закона за опазване на околната 
среда, и ЗЗТ – Закона за защитените територии, 
управление на проектантски екипи, управление 
на  цялостни  проекти  по  оперативна  програма 
„Регионално развитие“ ОПРР.

Илия  Атанасов  Христов – проектант  по  ге-
одезия,  дейности  по  кадастър,  изработване  на 
КККР,  дейности  по  фотограметрия,  дейности 
по инвестиционно проектиране, изработване на 
планове в устройство на територията и регула-
ции,  градоустройство,  вертикално  планиране, 
трасиране на имоти.

Ирина  Илчева  Станева – електроинженер, 
строителство и архитектура.

Йоан  Крикор  Каратерзиян – специалист  по 
геодезия и картография.

Йоана Крумова Кръстева – строителен инже-
нер – железопътно строителство.

Йовка Недева Атанасова – строителен инже-
нер-геодезист.

Йоло Димитров Йолов – геодезия,  фотогра-
метрия и картография.

Йордан Димитров Любенов – архитект, пас-
портизация  на  сгради,  пожарна  безопасност, 
териториално  и  ландшафтно  строителство, 
градоустройство,  управление  на  отпадъците  в 
строителство.

Йордан  Иванов  Вучков – строителен  инже-
нер-геодезист.

Калина  Василева  Василева – строителен 
инженер – оценител на машини и съоръжения; 
технология  и  механизация  на  строителството; 
лицензиран  оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи.

Катя  Борисова  Петкова – организация  на 
производството и управление в строителството, 
икономист-счетоводител.

Катя Николова Ангелова – архитектура.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и граж-

данско строителство.
Лиляна  Петкова  Дамянова – геодезия,  фо-

тограметрия и картография; оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения; оценител на 
недвижими имоти.

Людмила Георгиева Иванова – инженер-геоде-
зист, специалист кадастър и регулации.
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Маргарита  Ангелова  Пенева – строително-
технически  експертизи и  лицензиран  оценител 
на недвижими имоти.

Мариана Христова Генчева – експерт геодезия 
и картография.

Марин Данчев Сотиров – строителен инже-
нер – водоснабдяване и канализация.

Марин Иванов Велчев – архитект.
Мария  Георгиева  Павлова-Самсарова – спе-

циалност „Строителство“ (ниско и високо стро-
ителство).

Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милка  Димитрова  Атанасова – строителен 

инженер – „Промишлено и гражданско строител-
ство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Милка  Йорданова  Иванова – строителен 
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.

Мирослав  Делчев  Сталев – строително-тех-
нически експертизи.

Неделко Петров Неделков – строителен  ин-
женер по ВИК.

Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водо-
строител, ВиК строително-технически експертизи.

Нейка Богословова Гигова-Христова – стро-
ителен техник.

Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Николай  Арангелов  Николов – строителен 

инженер по пътно строителство; организация и 
безопасност на движението.

Николай  Жеков  Христов – архитект-проек-
тант.

Николай Ненов Ненов – строителство и ар-
хитектура.

Огнян  Каменов  Горанов – архитект;  лицен-
зиран оценител.

Пенка  Георгиева  Любомирова – строителен 
инженер – „Промишлено  и  гражданско  строи-
телство“, оценител на недвижими имоти.

Пенка  Йорданова  Димитрова – оценител 
на недвижими имоти; лицензиран оценител на 
машини и съоръжения, съдебни строително-тех-
нически експертизи.

Петранка  Койчева  Маринова – строителен 
инженер – „Промишлено и гражданско строител-
ство“; технически контрол по част „конструктив-
на“, лицензиран оценител на недвижими имоти, 
оценка на земеделски земи, подобренията върху 
тях и трайните насаждения.

Петър Ангелов Гегов – специалист строител-
ство и архитектура.

Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 

оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.

Радинка Илиева Стойкова – строителен инже-
нер – „Промишлено и гражданско строителство“, 
архитектура.

Рени Иванова Попова – строителен инженер-
геодезист.

Ростислав Живков Златев – маркшайдерство 
и геодезия.

Румен  Борисов  Чифликчиев – експерт  „Ар-
хитектура и благоустройство“, ВиК и геодезия.

Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и 
гражданско строителство, конструкция на сгради 
и съоръжения; строителен инженер; технология 
на машиностроенето и металорежещи машини 
и оценител на недвижими имоти.

Светлана Иванова Бончева – оценка на ма-
шини  и  съоръжения,  строително-технически  и 
инженеро-строителни  експертизи;  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения и специалист – оценка на непарични 
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи 
в областта на строителството – отстъпено право 
на строеж, разрешения за строеж, строителство, 
актуване, количествено-стойностни сметки, уза-
коняване и въвеждане в експлоатация на сгради.

Светослав  Йорданов  Добрев – специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения“.

Светла  Димитрова  Пенчева – инженер  по 
геодезия, фотограметрия и картография.

Светла  Димитрова  Петкова – съдебни  ин-
женерно-технически  експертизи,  оценки  на 
недвижими имоти, технология на строителното 
производство и цени и ценообразуване в стро-
ителството.

Светлана Стефанова  Великова – строителен 
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.

Силвия  Янакиева  Михова – специалист  ин-
женер-геодезист.

Слав  Красимиров  Каваев – строителен  ин-
женер; специалист по цени и ценообразуване и 
остойностяване  в  строителството;  технология 
на  строителните процеси;  строителен инженер 
„Строителство на сгради и съоръжения“; геоде-
зист; ниво „Поверително“ (до 2.09.2019 г.).

Славка Кръстева Георгиева-Манолова – стро-
ителен инженер.

Стефан Дамянов Караиванов – инженер-про-
ектант ВиК.

Стефан  Дамянов  Караиванов – експерт  по 
ЗУТ и в областта на оценка на съответствието 
на  инвестиционните  проекти,  упражняване  на 
строителен надзор.

Стефана Димитрова Петрова – строителен ин-
женер – промишлено и гражданско строителство.

Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография.

Татяна  Любчева  Кюркчиева – оценител  на 
земеделски земи, геодезист.

Татяна  Стоянова  Василева – съдебна  инже-
нерно-техническа експертиза.

Танислав Христов Онцов – строителен инже-
нер – „Технология на строителството“.

Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Илиев Даскалов – специалист по марк-

шайдерство,  геодезия,  минно  дело,  взривни  и 
пробивни работи.

Тодор Николов Зафиров – Икономика и упра-
вление на строителството; геодезия и картография.

Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, 

строителен  инженер,  лицензиран  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения.

Цветанка Начева Николова – инженер по зе-
меустройство, геодезия, картография и кадастър, 
оценител на недвижими имоти.

Ценка  Колева  Падолска – строителство  и 
архитектура.
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Шена Метова Хаджиева – инженер – строител 
ССС;  геодезия,  картография  и  фотограметрия, 
специалист „Зелено строителство“; магистър по 
икономика на недвижима собственост.

Юлия Христова Попова – строителен инже-
нер – земеустройство.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-

тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Васил  Колев  Тотев – съдебни  инженерно-
технически експертизи; пожаротехнически екс-
пертизи.

Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК 
на сгради и съоръжения; водоснабдителни и кана-
лизационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура;  конструктивна  ВиК  системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  на 
природни води, битови и промишлени отпадни 
води; третиране и управление на отпадъци; тех-
нологична на пожарогасителни системи с вода 
и пожарогасителна пяна.

Владимир  Георгиев  Иванов – строителен 
инженер – „Промишлено  и  гражданско  стро-
ителство“;  пожарна  безопасност  и  защита  на 
населението допуск ниво „Секретно“ – валиден 
до 15.03.2021 г.

Инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-тех-
нически и пожаротехнически експертизи.

Ивко Пенков Иванов – автотехнически;  по-
жаро-технически; строително-технически; мета-
лографически-трасологични и графологични – де-
фектоскопски експертизи.

Ради Христов Ганев – инженеро-технически, 
пожаро-технически, химически, физико-химичес-
ки и  експертизи на  взривни работи,  вещества, 
бойни припаси и оръжия.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ангел  Кирилов  Киров – електроснабдяване 

и  електрообзавеждане,  електрообзавеждане  на 
водния транспорт, заключващи системи.

Атанас Митков Петров – специалист безопасни 
условия на труд, електроинженер – ел. машини 
и апарати.

Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетовод-
ни експертизи; експерт технология и експлоатация 
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобно-
вяеми  енергийни източници  (фотоволтаични и 
вятърни паркове).

Бойко  Недялков  Петров – специалност  ел. 
машини и апарати – електроинженер.

Валери  Милчев  Василков – специалист  по 
електроснабдяване и обзавеждане.

Георги Страшимиров Тодоров – електроинже-
нер – електроснабдяване и електрообзавеждане.

Димитричка  Драганова  Димова – електро-
инженер.

Димитър  Иванов  Куюмджиев – електроин-
женер.

Димитър Милев Добрев – електроизграждане, 
електроразпределение,  проектиране,  измерване 
на ел. величини, енергийна ефективност.

Драгомир Илиев Драгиев – специалист елек-
троуреди и СТИ (средство за търговско измерва-
не – електромери) и ел. съоръжения.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Живко  Димитров  Жеков – електроенерге-
тик – специалист  по  ниско,  средно  и  високо 
напрежение.

Ирина  Илчева  Станева – електроинженер, 
строителство и архитектура.

Иванка  Костадинова  Казакова – енергий-
но-технически  експертизи:  проектиране  и  из-
граждане на сградни и наземни инсталации за 
генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми 
енергийни източници (стандартни и интегрирани 
фотоволтаични, соларни и геотермални системи 
и  съоръжения,  инсталации  за производство на 
топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, 
комбинирани  системи  за  отопление),  пасивни 
и активни сгради, „зелени“ покриви, устойчива 
експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръ-
жения с цел ефективно използване на енергий-
ните ресурси, управление на енергийни проекти 
по оперативни програми „Развитие на селските 
райони“ ПРСР и „Регионално развитие“ ОПРР.

Йордан Цонев Червенков – електроинженер, 
д-р на техническите науки, комуникации, съобщи-
телна техника, автоматизация на производството, 
системи за контрол и управление.

Кирил  Димитров  Малеев – електроинже-
нер – автоматизация  на  производството,  елек-
троснабдяване и електробезопасност.

Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – елек-
троинженер,  лицензиран  оценител  недвижими 
имоти, оценител на цели държавни и общински 
предприятия.

Красимир Александров Ризов – ел. обзавеж-
дане на промишлени предприятия.

Лена  Христова  Тодорова – електроинженер, 
лицензиран  оценител  машини  и  съоръжения, 
експерт-оценител на земеделски земи.

Лидия  Стоянова  Босева – електроинженер, 
съдебно-технически  експертизи – съобщителна 
техника, електроника, автоматизация на произ-
водството,  електрически измервания,  приборо-
строене, комуникации, компютърни технологии, 
ел.  мрежи,  системи  и  централи,  контрол  на 
технологични величини и процеси.

Марина Костадинова Хърбатова – специалист 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“; ISO 
стандарти, системи за управление на качеството, 
системи за управление на околната среда, системи 
за производствен контрол, интегрирани системи 
за управление, вътрешен одит на системи за уп-
равление, външен (независим) одит на системи 
за управление.

Николай Върбанов Върбанов – електрообза-
веждане на промишлени предприятия, електро-
инженер – проектант.

Онник  Филипов  Пилибосян – електроин-
женер.
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Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, 
специалност изчислителна техника.

Петър Павлов Петров – експерт ел. проектира-
не, ел. изграждане, контрол по електробезопасност.

Пламен  Георгиев  Петров – ел.  централи, 
мрежи  и  системи;  проектантска  правоспособ-
ност КИИП по част Електрическа; проектантска 
правоспособност  КИИП  по  пожарна  безопас-
ност;  обследване  за  енергийна  ефективност  и 
сертифициране на сгради; измерване на физични 
фактори  (шум, микроклимат – условия  за  труд 
в работна среда).

Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер 
специалност – съобщителна техника.

Явор Димитров Андреев – специалист елек-
троенергетика и електрообзавеждане.

Явор  Желязков  Ненчев – електроинже-
нер – специалност  „Електроенергетика  и  елек-
трообзавеждане“ – електрически мрежи, електри-
чески уредби и инсталации, средства за търговско 
измерване и измервателни групи.

Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа екс-

пертиза
Адриан  Михайлов  Велчев – автотехнически 

експертизи; оценка на щети по МПС; оценител 
на машини и съоръжения; експерт-оценител на 
селскостопански машини и оборудване.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Бисер  Николов  Атанасов – автотехнически 
оценителски  експертизи;  оценки  на  щети  по 
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
допълнително оборудване и прикачен инвентар.

Георги Йорданов Драгиев – лицензиран екс-
перт по автотехнически експертизи, лицензиран 
оценител на МПС.

Емил  Кирилов  Иванов – автотехнически 
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.

Иван Георгиев Иванов – автооценител и ав-
тотехнически експертизи.

Йордан  Любомиров Михайлов – експерт  по 
ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника 
и технологии; сертифициран оценител на авто-
мобили и вреди по тях; сертифициран оценител 
на машини и съоръжения; дипломиран инженер 
по корабоводене.

Костадин  Любомиров  Михайлов – авто-
технически  експертизи – оценител  на  машини 
и  съоръжения;  проблеми,  методика,  пазарна 
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС 
и  ППС;  криминалистически  аспекти  при  раз-
криване на ПТП; сертифициран отговорник по 
качеството – фактори на работна околна среда. 
Електрически  уредби  и  съоръжения.  Физични 
и химични фактори на средата. Валидиране на 
методи за контрол. Сертифициран отговорник по 
качеството – TUV NORD; Оценител на недвижи-
ми имоти и строителсво. Оценка на финансовата 
ефективност. Финансиране и кредитиране. Пло-
щообразуване, технически паспорт и енергийна 
ефективност; транспортна техника и технологии.

Нели  Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата; автотехнически експертизи.

Николинка Радева Райчева – автотехническа 
експертиза, проблеми, методика, пазарна стой-
ност, методология за експертиза на ПТП.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на  телекомуникационните  мрежи;  специалист 
компютърна обработка на данни; автооценителни 
експертизи; автомобилно застраховане; животоза-
страховане и други щети на имущество – допуск 
ниво „Секретно“ (в срок до 26.01.2020 г.).

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаниче-

ска и съдебно-екологична експертизи.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер, 

специалист по животновъдство.
Марийка  Стоянова  Щерева – зооинженер, 

ветиринарномедицински експертизи.
Миглена Манолова Господинова – микроби-

ологични и зоологически експертизи.
Юрий Свободинов Зарев – зооинжинер.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Миглена Манолова Господинова – микроби-

ологични и зоологически експертизи.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаниче-

ска и съдебно-екологична експертизи.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инже-

нерно-технологична експертиза, инженер-химик; 
оценка на въздействието върху ОС; инженерна 
екология; методи и средства за контрол и анализ 
на замърсяването на ОС; качество на атмосфер-
ния въздух, повърхностни води, опасни вещества, 
производствени, строителни и опасни отпадъци.

7. Клас  „Експертизи  на материали,  вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Лазко  Андреев  Жарданов – инж.  техно-

лог – специалист  в  изграждането  на  системи 
за  управление  и  безопасност  във  фирмите  от 
хранително-вкусовата промишленост и техните 
доставчици.

Мая Иванова Кичева – специалност биохимия 
и клинична химия, молекулярна и функционална 
биология, СМЕ за установяване на родителския 
произход,  СМЕ  за  идентификация  на  човека, 
СМЕ  по  писмени  данни,  съдебно-химическа 
експертиза  (определяне  и  количествен  анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други биологични проби и обекти), молекулярна 
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици, определяне, състав 
и произход на  хранителни продукти,  суровини 
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми 
с молекулярно-генетични методи, експертиза по 
писмени данни, касаещи същите.
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Таня Димитрова Диманова – съдебна инже-
нерно-технологична експертиза, инженер-химик; 
оценка на въздействието върху ОС; инженерна 
екология; методи и средства за контрол и анализ 
на замърсяването на ОС; качество на атмосфер-
ния въздух, повърхностни води, опасни вещества, 
производствени, строителни и опасни отпадъци.

Цветанка  Методиева  Станчева – инженер-
химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-

кохимична) експертизa

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Димитър Славов Петров – д-р по ветеринарна 

медицина.
Златина Христова Димова-Саманлиева – съ-

дебни  ветеринарномедицински  експертизи  и 
съдебни селскостопански експертизи.

Марийка  Стоянова  Щерева – зооинженер, 
ветиринарномедицински експертизи.

Светла  Великова  Георгиева – ветеринарен 
лекар.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицен-

зиран оценител на земеделски земи и подобре-
нията върху тях.

Мариана  Недкова  Иванова – агроинженер, 
лицензиран оценител на земеделски земи.

Наталия  Михова  Стоянова – специалист 
управление на агробизнес, аграрна икономика, 
национална аграрна политика и регионална аг-
рарна политика.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илко  Иванов  Бърдаров – съдебно-изкуство-

ведски експертизи.
Константин  Георгиев  Угринов – специалист 

по консервация и реставрация на културни цен-
ности: произведения на изящните и приложните 
изкуства, археологически, писмени и книжовни, 
етнографски и др.

10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оце-

нител на земеделски земи и трайни насаждения; 
лицензиран оценител на недвижими имоти; оце-
нител на машини и съоръжения; експерт-оцени-
тел на селскостопански машини и оборудване; 
икономист-счетоводител.

Анахит  Санасаровна  Барсегян – оценка  на 
недвижими имоти.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Анчо Василев Лазаров – лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Атанас  Неделчев  Атанасов – оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насъждения, цели предприятия и вземания.

Бисер Николов Атанасов – лицензиран оцени-
тел на земеделски земи и трайни насъждения; ли-
цензиран оценител на недвижими имоти; оценител 
на машини и съоръжения; експерт-оценител на 
селскостопански машини, допълнително оборуд-
ване и прикачен инвентар; специалист – счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически 
експертизи по оценка на готова селскостопанска 
продукция; допуск ниво „Секретно“.

Благовеста  Рашкова  Янчева – експертизи, 
свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; 
съдебно-технически експертизи.

Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран 
оценител на недвижими имоти.

Боян  Людмилов  Балкански – оценител  на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Боян Петров Ангелов – счетоводител, финан-
сов анализатор и кредитен експерт.

Валентин  Кирилов  Тодоров – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи и търговски 
предприятия и вземания.

Валерий  Иванов  Обретенов – съдебно-ико-
номически експертизи, оценител на недвижими 
имоти.

Васил Иванов  Станев – оценител  на  недви-
жими имоти.

Величка Ангелова Михайлова – строителство 
и архитектура, лицензиран оценител на недви-
жими имоти.

Венета  Иванова  Сотирова – съдебни  строи-
телно-технически експертизи и експертни оценки 
на недвижими имоти.

Веселин Василев Куванджиев – строително-
техническа експертиза.

Веска  Пенчева  Янева – строителен  техник; 
оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензи-
ран оценител на недвижими имоти.

Владислав Иванов Андреев – строителен ин-
женер-геодезист.

Галинка Вълканова Георгиева – оценител на 
земеделски земи, гори и имущество.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги Димитров Карабахчиев – оценител на 
недвижими имоти; оценка на държавни имоти, 
наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки 
на недвижими имоти.

Георги  Колев  Дечев – оценител  на  машини 
и съоръжения.

Горанка Ангелова Савова – строителен техник; 
оценител на недвижими имоти.

Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по 
строителството, оценка на машини и съоръжения 
и цели държавни и общински предприятия.

Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист 
и картограф, лицензиран оценител на недвижими 
имоти.

Деян Веселинов Дончев – икономист в строи-
телството, оценител на недвижими имоти, оценка 
на машини и съоръжения.
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Диана Георгиева Пенева – икономист по стро-
ителството, лицензиран оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Димитър  Александров  Ганев – оценител  на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Димитър  Валентинов  Попов – оценител  на 
недвижими имоти.

Димитър Петров Христов – оценител на не-
движими имоти; оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения.

Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими 
имоти, земеделски земи и на цели държавни и 
общински предприятия.

Донка  Георгиева  Михайлова – строителен 
инженер, техник-геодезист.

Донка Димова Михайлова – оценка на недви-
жими имоти, земеделски земи и на цели държавни 
и общински предприятия, експерт-оценител на 
машини и съоръжения – активи.

Евгения  Кирилова  Кирова – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи, машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество.

Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; 
оценка на недвижими имоти и непарични вноски 
по чл. 72 ТЗ.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Живко Борисов Боев – инженер земеустрой-
ство, оценител на земеделски земи.

Ивайло Димитров Великов – строителен ин-
женер – транспортно  строителство  и  оценител 
на недвижими имоти.

Ивайло Кънев Иванов – оценител на недви-
жими имоти.

Йовка Недева Атанасова – строителен инже-
нер-геодезист.

Йордан  Иванов  Вучков – строителен  инже-
нер-геодезист.

Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недви-
жими имоти и земеделски земи.

Калина  Василева  Василева – строителен 
инженер – технология и механизация на строи-
телството, лицензиран оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Кирил Михалев Великов – оценител на недви-
жими имоти; дейности по кадастъра

Кичка  Тодорова  Станева – електроинженер, 
лицензиран оценител на недвижими имоти, оцени-
тел на цели държавни и общински предприятия.

Кортезия Иванова Бончева – оценка на ма-
шини  и  съоръжения,  строително-технически  и 
инженеро-строителни  експертизи;  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения и специалист – оценка на непарични 
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи 
в областта на строителството – отстъпено право 
на строеж, разрешения за строеж, строителство, 
актуване, количествено-стойностни сметки, уза-
коняване и въвеждане в експлоатация на сгради.

Костадин  Любомиров  Михайлов – авто-
технически  експертизи – оценител  на  машини 
и  съоръжения;  проблеми,  методика,  пазарна 
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС 
и  ППС;  криминалистически  аспекти  при  раз-
криване на ПТП; сертифициран отговорник по 
качеството – фактори на работна околна среда. 
Електрически  уредби  и  съоръжения.  Физични 
и химични фактори на средата. Валидиране на 
методи за контрол. Сертифициран отговорник по 
качеството – TUV NORD; Оценител на недвижи-
ми имоти и строителсво. Оценка на финансовата 
ефективност. Финансиране и кредитиране. Пло-
щообразуване, технически паспорт и енергийна 
ефективност; транспортна техника и технологии.

Лена  Христова  Тодорова – електроинженер, 
лицензиран  оценител  машини  и  съоръжения, 
експерт-оценител на земеделски земи.

Лиляна  Петкова  Дамянова – геодезия,  фо-
тограметрия и картография; оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения; оценител на 
недвижими имоти.

Лъчезар  Александров  Алексиев – експертни 
оценки на недвижими имоти.

Людмил Иванов Велинов – оценител на ма-
шини  и  съоръжения,  специалист  във  връзка  с 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към 
фирмените отделения, оценител на недвижими 
имоти.

Максим  Николов  Ставрев – оценител  на 
недвижими имоти, машини и  съоръжения,  зе-
меделски земи и трайни насаждения, търговски 
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до 
11.05.2021 г.

Маргарита  Ангелова  Пенева – строително-
технически  експертизи и  лицензиран  оценител 
на недвижими имоти.

Мариана Михайлова Тороманова – строителен 
техник, независим оценител на недвижими имоти.

Мариана Стефанова Станева – съдебно-счето-
водни експертизи, съдебни финансово-икономиче-
ски и стокови експертизи; оценка на недвижими 
имоти; кредитен анализ.

Марин  Михайлов  Михайлов – оценител  на 
недвижими имоти.

Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни 
експертизи; оценка на недвижими имоти.

Миглена  Райчева  Иванова – оценител  на 
недвижими  имоти;  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения.

Милена Костова Спасова – оценител на не-
движими имоти.

Милка  Димитрова  Атанасова – строителен 
инженер – „Промишлено и гражданско строител-
ство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Милка  Йорданова  Иванова – строителен 
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.

Мина Михайлова Савова – икономика, оцени-
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

Надежда Даринова Георгиева – икономика на 
недвижимата  собственост,  оценител  на  недви-
жими имоти, консултант по недвижими имоти, 
поддръжка и управление на сгради и комплекси.

Наталия  Иванова  Стефанова – оценител  на 
недвижими имоти.

Нели Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
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машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата.

Нели  Тодорова  Странджева – строителен 
техник,  геодезия  и  картография,  оценител  на 
недвижими имоти.

Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оце-
нител на недвижими имоти.

Николай  Недков  Ангелов – финансово-ико-
номически експертизи, банково дело и кредитни 
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насъждения, машини 
и съоръжения.

Николай  Стоянов  Стоянов – оценител  на 
недвижими имоти.

Николинка Радева Райчева – автотехническа 
експертиза, проблеми, методика, пазарна стой-
ност, методология за експертиза на ПТП.

Павел Ецков Щерев – лицензиран  оценител 
на недвижими имоти.

Пенка  Георгиева  Любомирова – строителен 
инженер – „Промишлено  и  гражданско  строи-
телство“, оценител на недвижими имоти.

Пенка  Йорданова  Димитрова – оценител 
на недвижими имоти; лицензиран оценител на 
машини и съоръжения, съдебни строително-тех-
нически експертизи.

Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, 
специалност изчислителна техника.

Петка  Димитрова  Христова – оценител  на 
недвижими имоти и цели предприятия.

Петко Стоянов Бойновски – оценител на не-
движими имоти;

Петранка  Койчева  Маринова – лицензиран 
оценител на недвижими имоти, оценка на земе-
делски земи, подобренията върху тях и трайните 
насаждения.

Петранка Николова Иванова – оценител  на 
недвижими имоти, машини и съоръжения.

Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансо-
ви и стокови експертизи, експерт по недвижими 
имоти и земеделски земи.

Петя Хараланова Добрева – оценител на не-
движими имоти, машини и съоръжения.

Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 
оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.

Радослав Христов Станчев – магистър по сче-
товодство и контрол; оценка на недвижими имоти.

Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оце-
нител на недвижими имоти.

Рени Иванова Попова – строителен инженер-
геодезист.

Румяна  Иванова  Чавдарова – оценител  на 
земеделски земи.

Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и 
гражданско строителство, конструкция на сгради 
и съоръжения; строителен инженер; технология 
на машиностроенето и металорежещи машини 
и оценител на недвижими имоти.

Руска Николова Димитрова – лицензиран оце-
нител на цели предприятия и недвижими имоти.

Светла  Димитрова  Петкова – съдебни  ин-
женерно-технически  експертизи,  оценки  на 
недвижими имоти, технология на строителното 
производство и цени и ценообразуване в стро-
ителството.

Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, 
съдебни финансово-икономически, съдебно-сто-
кови, експертизи в областта на застраховане и 
управление на европейски проекти, сертифициран 
оценител на недвижими имоти.

Светлана Иванова Бончева – оценка на ма-
шини  и  съоръжения,  строително-технически  и 
инженеро-строителни  експертизи;  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения и специалист – оценка на непарични 
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи 
в областта на строителството – отстъпено право 
на строеж, разрешения за строеж, строителство, 
актуване, количествено-стойностни сметки, уза-
коняване и въвеждане в експлоатация на сгради.

Светлана Рускова Дафова – оценител на не-
движими имоти.

Светлана Стефанова  Великова – строителен 
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.

Свилен Стойчев Андонов – оценител на не-
движими имоти.

Стефан  Иванов  Капиннчев – недвижими 
имоти.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на телекомуникационните мрежи; допуск ниво 
„Секретно“.

Стилиана Любчева Радева-Свракова – оцени-
тел на недвижими имоти.

Стоян Калчев Иванов – оценител на недви-
жими имоти.

Танислав Христов Онцов – строителен инже-
нер – „Технология на строителството“.

Татяна  Любчева  Кюркчиева – оценител  на 
земеделски земи, геодезист.

Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-
счетоводни експертизи и оценител на недвижими 
имоти.

Цветана  Георгиева  Ангелова – строителен 
инженер,  лицензиран  оценител  на  недвижими 
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Цветанка Начева Николова – инженер по зе-
меустройство, геодезия, картография и кадастър, 
оценител на недвижими имоти.

Юлия Христова Попова – строителен инже-
нер – земеустройство.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Нели  Костадинова Михайлова – счетоводни 

експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оце-

нител на земеделски земи и трайни насаждения; 
лицензиран оценител на недвижими имоти; оце-
нител на машини и съоръжения; експерт-оцени-
тел на селскостопански машини и оборудване; 
икономист-счетоводител.
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Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р 
по  управление;  специалист  по  икономика  на 
промишлеността;  права  на  интелектуалната  и 
индустриална собственост, оценител на машини 
и съоръжения.

Атанас Недев Янков – автотехнически експер-
тизи; оценител на машини и съоръжения, акти-
ви – движимо имущество, оценка на стойността.

Атанас  Неделчев  Атанасов – оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения, цели предприятия и вземания.

Бисер Николов Атанасов – лицензиран оцени-
тел на земеделски земи и трайни насаждения; ли-
цензиран оценител на недвижими имоти; оценител 
на машини и съоръжения; експерт-оценител на 
селскостопански машини, допълнително оборуд-
ване и прикачен инвентар; специалист – счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически 
експертизи по оценка на готова селскостопанска 
продукция; допуск ниво „Секретно“.

Бойка  Славейкова  Могиларова – машинен 
инженер,  лицензиран  оценител  на  машини  и 
съоръжения.

Валентин  Господинов  Иванов – оценител 
машини и съоръжения.

Валентин  Кирилов  Тодоров – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи и търговски 
предприятия и вземания.

Васил Димитров Костов – съдебна инженер-
но-техническа експертиза, оценител на сгради, 
машини и съоръжения.

Виолета  Стефанова  Николова – лицензиран 
оценител на машини и съоръжения.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги  Колев  Дечев – оценител  на  машини 
и съоръжения.

Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по 
строителството, оценка на машини и съоръжения 
и цели държавни и общински предприятия.

Десислава Веселинова Димитрова – оценител 
на недвижими имоти.

Десислава  Стойчева  Стоева – лицензиран 
оценител на недвижими имоти.

Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист 
и картограф, лицензиран оценител на недвижими 
имоти.

Деян Веселинов Дончев – икономист в строи-
телството, оценител на недвижими имоти, оценка 
на машини и съоръжения.

Диана  Илиева  Андреева-Пеева – машинен 
инженер; оценител на машини и съоръжения.

Димитър Великов Димитров – машинен инже-
нер, лицензиран оценител машини и съоръжения 
в сферата на химическата и нефтопреработвател-
ната промишленост.

Донка Димова Михайлова – оценка на недви-
жими имоти, земеделски земи и на цели държавни 
и общински предприятия, експерт-оценител на 
машини и съоръжения – активи.

Евгения  Кирилова  Кирова – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи, машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, 
лицензиран оценител машини и съоръжения;

Йордан  Любомиров  Михайлов – експерт 
по  ПТП – дипломиран  инженер  „Транспортна 
техника и технологии“; сертифициран оценител 
на  автомобили  и  вреди  по  тях;  сертифициран 
оценител на машини и съоръжения; дипломиран 
инженер по корабоводене.

Калина  Василева  Василева – строителен 
инженер – оценител на машини и съоръжения; 
технология  и  механизация  на  строителството; 
лицензиран  оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи.

Костадин  Любомиров  Михайлов – авто-
технически  експертизи – оценител  на  машини 
и  съоръжения;  проблеми,  методика,  пазарна 
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС 
и  ППС;  криминалистически  аспекти  при  раз-
криване на ПТП; сертифициран отговорник по 
качеството – фактори на работна околна среда. 
Електрически  уредби  и  съоръжения.  Физични 
и химични фактори на средата. Валидиране на 
методи за контрол. Сертифициран отговорник по 
качеството – TUV NORD; Оценител на недвижи-
ми имоти и строителсво. Оценка на финансовата 
ефективност. Финансиране и кредитиране. Пло-
щообразуване, технически паспорт и енергийна 
ефективност; транспортна техника и технологии.

Лена  Христова  Тодорова – електроинженер, 
лицензиран  оценител  машини  и  съоръжения, 
експерт-оценител на земеделски земи.

Лиляна  Петкова  Дамянова – геодезия,  фо-
тограметрия и картография; оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения; оценител на 
недвижими имоти.

Любомир Захариев Петров – автотехнически 
експертизи.

Людмил Иванов Велинов – оценител на ма-
шини  и  съоръжения,  специалист  във  връзка  с 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към 
фирмените отделения.

Максим  Николов  Ставрев – оценител  на 
недвижими имоти, машини и  съоръжения,  зе-
меделски земи и трайни насаждения, търговски 
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до 
11.05.2021 г.

Марин Михайлов Михайлов – икономика на 
промишлеността, лицензиран оценител на земе-
делски земи, машини и съоръжения.

Мина Михайлова Савова – икономика, оцени-
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

Нели Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
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проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата.

Николай  Недков  Ангелов – финансово-ико-
номически експертизи, банково дело и кредитни 
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения, машини 
и съоръжения.

Николинка Николова Димова – експерт-оце-
нител на машини и съоръжения.

Пенка  Йорданова  Димитрова – оценител 
на недвижими имоти; лицензиран оценител на 
машини и съоръжения, съдебни строително-тех-
нически експертизи.

Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, 
специалност изчислителна техника.

Петранка Николова Иванова – оценител  на 
недвижими имоти, машини и съоръжения.

Петя Хараланова Добрева – оценител на не-
движими имоти, машини и съоръжения.

Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 
оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.

Роза Емилова Желева – лицензиран оценител 
на машини и съоръжения, в машиностроителната, 
металообработващата промишленост, строител-
ството и транспорта.

Светлана Иванова Бончева – оценка на ма-
шини  и  съоръжения,  строително-технически  и 
инженеро-строителни  експертизи;  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения и специалист – оценка на непарични 
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи 
в областта на строителството – отстъпено право 
на строеж, разрешения за строеж, строителство, 
актуване, количествено-стойностни сметки, уза-
коняване и въвеждане в експлоатация на сгради.

Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съ-
дебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия, 
лицензиран оценител на машини и съоръжения, 
лицензиран оценител на земеделски земи, лицен-
зиран оценител на горски насаждения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Валентин  Кирилов  Тодоров – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи и търговски 
предприятия и вземания.

Ганка Янева Кольовска – финансово-счетовод-
ни и икономически експертизи, оценка на цели 
предприятия, оценка на системи по качеството, 
оценка на интелектуална собственост.

Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по 
строителството, оценка на машини и съоръжения 
и цели държавни и общински предприятия.

Кичка  Тодорова  Станева – електроинженер, 
лицензиран оценител на недвижими имоти, оцени-
тел на цели държавни и общински предприятия.

10.5. Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Ганка Янева Кольовска – финансово-счетовод-
ни и икономически експертизи, оценка на цели 
предприятия, оценка на системи по качеството, 
оценка на интелектуална собственост.

Георги Димитров Карабахчиев – оценител на 
недвижими имоти; оценка на държавни имоти, 
наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки 
на недвижими имоти.

Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по 
строителството, оценка на машини и съоръжения 
и цели държавни и общински предприятия.

Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими 
имоти, земеделски земи и на цели държавни и 
общински предприятия.

Донка Димова Михайлова – оценка на недви-
жими имоти, земеделски земи и на цели държавни 
и общински предприятия, експерт-оценител на 
машини и съоръжения – активи.

Кичка  Тодорова  Станева – електроинженер, 
лицензиран оценител недвижими имоти, оцени-
тел на цели държавни и общински предприятия.

Максим  Николов  Ставрев – оценител  на 
недвижими имоти, машини и  съоръжения,  зе-
меделски земи и трайни насаждения, търговски 
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до 
11.05.2021 г.

Надя Енчева Костова – доктор по икономика, 
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на 
цели предприятия.

Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, 
специалност изчислителна техника.

Петка  Димитрова  Христова – оценител  на 
недвижими имоти и цели предприятия.

Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 
оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.

Руска Николова Димитрова – лицензиран оце-
нител на цели предприятия и недвижими имоти.

Симеон  Димитров  Симов – икономист,  ма-
гистър  по  бизнес  администрация,  лицензиран 
оценител на цели предприятия.

Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съ-
дебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия, 
лицензиран оценител на машини и съоръжения, 
лицензиран оценител на земеделски земи, лицен-
зиран оценител на горски насаждения.

Теменуга Василева Стойкова – стоково-ико-
номически  и  счетоводни  експертизи;  оценител 
на цели предприятия.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка  на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

10.8. Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оце-
нител на земеделски земи и трайни насаждения; 
лицензиран оценител на недвижими имоти; оце-
нител на машини и съоръжения; експерт-оцени-
тел на селскостопански машини и оборудване; 
икономист-счетоводител.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
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процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Атанас  Неделчев  Атанасов – оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения, цели предприятия и вземания.

Благовеста  Рашкова  Янчева – експертизи, 
свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; 
съдебно-технически експертизи.

Бисер Николов Атанасов – лицензиран оцени-
тел на земеделски земи и трайни насаждения; ли-
цензиран оценител на недвижими имоти; оценител 
на машини и съоръжения; експерт-оценител на 
селскостопански машини, допълнително оборуд-
ване и прикачен инвентар; специалист – счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически 
експертизи по оценка на готова селскостопанска 
продукция; допуск ниво „Секретно“;

Боян  Людмилов  Балкански – оценител  на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Валентин  Кирилов  Тодоров – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи и търговски 
предприятия и вземания.

Галинка Вълканова Георгиева – оценител на 
земеделски земи, гори и имущество;

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги  Колев  Дечев – оценител  на  машини 
и съоръжения.

Десислава  Стойчева  Стоева – оценител  на 
земеделски земи, подобренията върху тях и трай-
ните насаждения.

Диана Георгиева Пенева – икономист по стро-
ителството, лицензиран оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Димитричка  Куртева Йорданова – оценител 
на частни земеделски земи, гори и имущество.

Димитър  Александров  Ганев – оценител  на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Димитър Петров Христов – оценител на не-
движими имоти; оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения.

Дона  Костова  Сивкова – оценител  на  зе-
меделски  земи  и  трайни  насаждения;  стокови 
експертизи.

Донка Димова Михайлова – оценка на недви-
жими имоти, земеделски земи и на цели държавни 
и общински предприятия, експерт-оценител на 
машини и съоръжения – активи.

Евгения  Кирилова  Кирова – оценител  на 
недвижими имоти, земеделски земи, машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество.

Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран 
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земе-
делски земи и подобренията върху тях.

Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицен-
зиран оценител на земеделски земи и подобре-
нията върху тях.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-

оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Живко Борисов Боев – инженер земеустрой-
ство, оценител на земеделски земи.

Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско 
стопанство  и  оценител  на  поземлени  имоти  в 
горски територии.

Йовка Недева Атанасова – строителен инже-
нер-геодезист.

Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недви-
жими имоти и земеделски земи.

Калина  Василева  Василева – строителен 
инженер – технология и механизация на строи-
телството, лицензиран оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Лиляна  Петкова  Дамянова – геодезия,  фо-
тограметрия и картография; оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения; оценител на 
недвижими имоти.

Лена  Христова  Тодорова – електроинженер, 
лицензиран  оценител  машини  и  съоръжения, 
експерт-оценител на земеделски земи.

Максим  Николов  Ставрев – оценител  на 
недвижими имоти, машини и  съоръжения,  зе-
меделски земи и трайни насаждения, търговски 
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до 
11.05.2021 г.

Мариана  Недкова  Иванова – агроинженер, 
лицензиран оценител на земеделски земи.

Марин Михайлов Михайлов – икономика на 
промишлеността, лицензиран оценител на земе-
делски земи, машини и съоръжения.

Миглена  Райчева  Иванова – оценител  на 
недвижими  имоти;  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Милка  Йорданова  Иванова – строителен 
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.

Нели  Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата.

Николай  Недков  Ангелов – финансово-ико-
номически експертизи, банково дело и кредитни 
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения, машини 
и съоръжения.

Николинка Радева Райчева – автотехническа 
експертиза, проблеми, методика, пазарна стой-
ност, методология за експертиза на ПТП.

Петранка  Койчева  Маринова – лицензиран 
оценител на недвижими имоти, оценка на земе-
делски земи, подобренията върху тях и трайните 
насаждения.

Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансо-
ви и стокови експертизи, експерт по недвижими 
имоти и земеделски земи.

Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 
оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.
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Рени Иванова Попова – строителен инженер-
геодезист;

Светлана Стефанова  Великова – строителен 
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.

Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съ-
дебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия, 
лицензиран оценител на машини и съоръжения, 
лицензиран оценител на земеделски земи, лицен-
зиран оценител на горски насаждения.

Стефка Георгиева Попова – икономист-счето-
водител; оценител на недвижими имоти, земедел-
ски земи и движими вещи; експерт в областта 
на телекомуникационните мрежи; допуск ниво 
„Секретно“.

Танислав Христов Онцов – строителен инже-
нер – „Технология на строителството“.

Цветана  Георгиева  Ангелова – строителен 
инженер,  лицензиран  оценител  на  недвижими 
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Юлия Христова Попова – строителен инже-
нер – земеустройство.

10.9. Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

Галинка Вълканова Георгиева – оценител на 
земеделски земи, гори и имущество.

Димитричка  Куртева Йорданова – оценител 
на частни земеделски земи, гори и имуществото.

Димитър  Кирилов  Димитров – инженер  по 
горско  стопанство,  оценка  на  гори  и  земи  от 
горския фонд, експертизи и консултации по ле-
совъдски дейности.

Димитър Пенчев Димитров – оценка на по-
землени имоти в горски насаждения.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съ-
дебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия, 
лицензиран оценител на машини и съоръжения, 
лицензиран оценител на земеделски земи, лицен-
зиран оценител на горски насаждения.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Адреан Славчев Вълчев – специалист  воден 

транспорт  и  експертизи  по  щети  в  морското 
застраховане.

Адриан Михайлов  Велчев – специалист  във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от  ТЗ  към  фирмените  отделения;  лицензиран 
оценител на недвижими имоти; лицензиран оце-
нител на земеделски земи и трайни насаждения.

Ангел  Георгиев  Атанасов – разследване  на 
инциденти  в  областта  на:  морския  транспорт, 
управление на корабния трафик и пилотаж; Без-
опасност и охрана на труда в морския транспорт 
и пристанищната дейност; опазване и охрана на 
морската среда и др.

Ангел  Йорданов  Ралчев – специалист  Здра-
вословни и безопасни условия на труд и трудови 
злополуки.

Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оцени-
тел автотехнически експертизи, експерт-оценител 
на недвижими имоти и земеделски земи, коор-
динатор по безопасност и здраве в строителния 
процес при всички видове строително-монтажни 
работи, пожаротехнически експертизи, строителен 
инженер ВиК.

Атанас Митков Петров – специалист безопасни 
условия на труд, електроинженер – ел. машини 
и апарати.

Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетовод-
ни експертизи; експерт технология и експлоатация 
на проекти, произвеждащи ел. енергия от възобно-
вяеми  енергийни източници  (фотоволтаични и 
вятърни паркове).

Бисер Николов Атанасов – специалист счето-
водител по изготвяне на съдебно-икономически и 
финансово-счетоводни експертизи, банково дело 
и  кредитни  взаимоотношения,  финансово-сче-
товодни анализи, данъчно облагане, експертизи 
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на 
апортни вноски, оценка на машини и съоръже-
ния,  съдебно-стокови  експертизи по оценка на 
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова 
продукция.

Бистра Светлозарова Николова – д-р по счето-
водна отчетност, контрол и анализ на стопанската 
дейност; специалност „Счетоводство и контрол“;

Благовеста  Рашкова  Янчева – експертизи, 
свързани с поземлената реформа и § 4 от ЗСПЗЗ; 
съдебно-технически експертизи.

Боряна  Енчева  Георгиева – ТРЗ  и  човешки 
ресурси.

Валентин Стефанов Тонев – специалист без-
опасни условия на труд.

Валентина Чавдарова Крушева – специалист 
„Финансово  управление“,  отчети  и  плащания, 
счетоводство.

Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс 
и реклама, бизнес комуникации.

Васил  Николаев  Попов – специалист  кора-
бостроител – проектиране  и  строене  на малки 
кораби и яхти.

Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК 
на сгради и съоръжения; водоснабдителни и кана-
лизационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура;  конструктивна  ВиК  системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  на 
природни води, битови и промишлени отпадни 
води; третиране и управление на отпадъци; тех-
нологична на пожарогасителни системи с вода 
и пожарогасителна пяна.

Веселин  Запрянов  Запрянов – специалист 
корабни енергетични машини и механизми – екс-
плоатация и ремонт.

Веска  Пенчева  Янева – строителен  техник; 
оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензи-
ран оценител на недвижими имоти.

Галина Петрова Георгиева – икономист-сче-
товодител,  счетоводство и контрол, финанси и 
банково  дело,  лицензиран  съдебно-счетоводен 
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно 
облагане, експертизи по трудовоправни взаимо-
отношения.

Галя Стойчева Христова – специалист по съ-
общителна и осигурителна техника и системи; 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо  имущество,  методология  и  проблеми  и 
аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, 
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методика, пазарна стойност: оценител на недви-
жими имоти, земеделски земи и трайни насаж-
дения; обследване  за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради.

Георги  Атанасов  Казаков – машини  и  ме-
ханизми,  административно  наказателна  дей-
ност – ПТП и отчет на водачи.

Георги Димитров Карабахчиев – експертизи 
относно актуването, управлението, разпорежда-
нето и ползването на държавни имоти, в т.ч. в 
управление на Министерството на отбраната.

Горанка Ангелова Савова – строителен техник; 
оценител на недвижими имоти.

Дарина Колева Колева – експерт по окачест-
вяване и оценяване на диаманти.

Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по 
строителството, оценка на машини и съоръжения 
и цели държавни и общински предприятия.

Делян Михайлов Щерев – съдебни инженер-
но-технически  експертизи,  оценка  на:  кораби, 
корабни  машини  и  механизми;  кораборемонт, 
навигационни аварии; корабоплаване и приста-
нищни съоръжения и механизми; ниво на достъп 
до КИ.

Диана  Георгиева  Пенева – икономист  по 
строителството.

Диана  Добрева  Велинова – специалист  във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения.

Димитър Георгиев Георгиев – инженер кораб-
ни енергетични машини и механизми.

Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, 
експлоатация  и  ремонт  на  корабна  техника  и 
съдебно-стокови експертизи.

Донка Димова Михайлова – икономист – ико-
номика на строителството.

Евгени  Евгениев  Григоров – магистър-фар-
мацевт.

Екатерина Андреева Христова-Жекова – ико-
номист-информатик,  експерт  информационно 
осигуряване в областта на здравеопазването.

Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; 
оценка на недвижими имоти и непарични вноски 
по чл. 72 ТЗ.

Емилия Валентинова Иларионова – строите-
лен техник – „Строителство и архитектура“.

Живка Иванова Иванова – специалист горско 
стопанство  и  оценител  на  поземлени  имоти  в 
горски територии.

Живка  Недева  Бонева – електроинженер 
ЕСЕО,  сертифициран  оценител  на  недвижими 
имоти;  експерт-оценител  на  земеделски  земи, 
подобренията и насажденията върху тях; експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на  селскостопански машини, 
оборудване  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни 
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехни-
чески експертизи.

Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско 
стопанство  и  оценител  на  поземлени  имоти  в 
горски територии.

Иванка Костадинова Казакова – инженерно-
технически експертизи, машиностроене, авиаци-
онна и морска техника, поддръжка и доставка на 
машини и съоръжения и резервни части за тях, 
планиране  и  отчитане  на  ремонтни  дейности, 
удължаване  на  техническия  ресурс  и  експло-
атационната  годност  на  авиационна  и  морска 

техника, актове за бракуване, тръжни процедури, 
предварителни инвестиционни проучвания и биз-
нес планове за производствени процеси и услуги, 
офериране, управление на персонала.

Ивко Пенков Иванов – автотехнически;  по-
жаро-технически; строително-технически; мета-
лографически-трасологични и графологични – де-
фектоскопски експертизи.

Ирена  Костадинова  Семова-Дечева – ТРЗ  и 
човешки ресурси.

Ирина Христова Добрева – специалист „При-
ложна психология“.

Искрен  Веселинов  Николов – машинен  ин-
женер корабни машини и механизми, двигатели 
с  вътрешно  горене – ниво  на  достъп  до  КИ 
„Поверително“.

Йордан Цонев Червенков – електроинженер, 
д-р на техническите науки, комуникации, съобщи-
телна техника, автоматизация на производството, 
системи за контрол и управление.

Кирил Михалев Великов – оценител на недви-
жими имоти; дейности по кадастъра.

Кичка  Тодорова  Станева – електроинженер, 
лицензиран оценител на недвижими имоти, оцени-
тел на цели държавни и общински предприятия.

Костадин  Любомиров  Михайлов – авто-
технически  експертизи – оценител  на  машини 
и  съоръжения;  проблеми,  методика,  пазарна 
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС 
и  ППС;  криминалистически  аспекти  при  раз-
криване на ПТП; сертифициран отговорник по 
качеството – фактори на работна околна среда. 
Електрически  уредби  и  съоръжения.  Физични 
и химични фактори на средата. Валидиране на 
методи за контрол. Сертифициран отговорник по 
качеството – TUV NORD; Оценител на недвижи-
ми имоти и строителсво. Оценка на финансовата 
ефективност. Финансиране и кредитиране. Пло-
щообразуване, технически паспорт и енергийна 
ефективност; транспортна техника и технологии.

Красимир  Руменов  Кузманов – безопасни 
условия на труд при извършване на СМР и при 
други дейности.

Лидия  Стоянова  Босева – електроинженер, 
съдебно-технически  експертизи – съобщителна 
техника, електроника, автоматизация на произ-
водството,  електрически измервания,  приборо-
строене, комуникации, компютърни технологии, 
ел.  мрежи,  системи  и  централи,  контрол  на 
технологични величини и процеси.

Любомир Захариев Петров – автотехнически 
експертизи.

Людмил  Владимиров  Стоянов – кетъринг 
логистика обслужване на борда на самолетите.

Людмил Иванов Велинов – оценител на ма-
шини  и  съоръжения,  специалист  във  връзка  с 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към 
фирмените отделения.

Магдалена  Антонова  Парчева – специалист 
Администрация  и  управление,  Индустриален 
мениджмънт, управление на проекти на общи-
ни и предприятия, реализирани по европейски 
програми.

Максим  Николов  Ставрев – оценител  на 
недвижими имоти, машини и  съоръжения,  зе-
меделски земи и трайни насаждения, търговски 
предприятия; допуск до „Секретно“, валидно до 
11.05.2021 г.
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Мариана Живкова Йорданова – магистър по 
педагогика, доктор по обществено здравеопазване 
в направление „Здравни грижи“.

Марийка Димитрова Георгиева – специалист 
горско стопанство и опазване на околната среда.

Марийка  Стоянова  Щерева – зооинженер, 
зоотехнически експертизи, педагог.

Марин Михайлов Михайлов – икономика на 
промишлеността, лицензиран оценител на земе-
делски земи, машини и съоръжения.

Марина Костадинова Хърбатова – специалист 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“; ISO 
стандарти, системи за управление на качеството, 
системи за управление на околната среда, системи 
за производствен контрол, интегрирани системи 
за управление, вътрешен одит на системи за уп-
равление, външен (независим) одит на системи 
за управление.

Мариана Михайлова Тороманова – строителен 
техник, независим оценител на недвижими имоти.

Мая Иванова Кичева – специалност биохимия 
и клинична химия, молекулярна и функционална 
биология, СМЕ за установяване на родителския 
произход,  СМЕ  за  идентификация  на  човека, 
СМЕ  по  писмени  данни,  съдебно-химическа 
експертиза  (определяне  и  количествен  анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други биологични проби и обекти), молекулярна 
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици, определяне, състав 
и произход на  хранителни продукти,  суровини 
и фуражи, вкл. генномодифицирани организми 
с молекулярно-генетични методи, експертиза по 
писмени данни, касаещи същите.

Мая Любенова Златева – социален психолог 
и графолог.

Милен Петров Куманов – машинен инженер, 
съвременни решения в областта на заваряването 
и анализ на ПТП.

Мина Михайлова Савова – икономика, оцени-
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ.

Михаил  Боянов  Бъчваров – инженер  кора-
бостроител.

Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оцени-
тел на регионално развитие, жилищна политика 
и строителство, хидроинженер-водостроител.

Нели  Костадинова Михайлова – счетоводни 
експертизи – счетоводство  на  предприятието, 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни 
проекти,  застрахователни  измами  при МПС  и 
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници 
на културата.

Нели  Тодорова  Странджева – строителен 
техник,  геодезия  и  картография,  оценител  на 
недвижими имоти.

Нено  Белчев  Белчев – професионален  ху-
дожник.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев – специалист 
молекулярна биология, ДНК анализи.

Николай  Недков  Ангелов – финансово-ико-
номически експертизи, банково дело и кредитни 
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения, машини 
и съоръжения.

Николай  Петков  Андреев – специалист  по 
здравословни  и  безопасни  условия  на  труда  и 
трудови злополуки.

Николай Тодоров Стоянов – специалист в об-
ластта на индустриалната собственост – марки, 
промишлен  дизайн,  патенти  за  изобретения  и 
полезни модели.

Николинка Иванова Атанасова – специалист 
по стоков контрол на суровини, материали и го-
рива, външен одитор на системи на управление 
на качеството; Технология на машиностроенето 
и металорежещите машини.

Нина Юриева Стоилова – инструктор за обу-
чение на водачи за всички видове МПС.

Петко Трифонов Петков – корабостроене, ав-
тотранспортна техника, регистрация и контрол 
на земеделска и горска техника и на машини за 
земеделски работи.

Петър  Иванов  Василев – доцент,  инженер, 
специалност електроснабдяване и електрообза-
веждане на кораби.

Петя Хараланова Добрева – оценител на не-
движими имоти, машини и съоръжения.

Пламен  Христов  Панайотов – лицензиран 
оценител на недвижими имоти; специалист във 
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 
от ТЗ към фирмените отделения; строително-тех-
нически експертизи; ВиК строително-технически 
експертизи.

Радослав  Борисов  Манчев – ортопед-трав-
матолог.

Радослав  Руменов  Атанасов – тахографик  и 
термографик – експертизи  на  тахографи  и  ско-
ростоограничители.

Радослав Николаев Радославов – специалист 
„Електронна техника и микроелектроника“; па-
тентен специалист с правомощия за обекти на 
индустриалната собственост в областта на марки, 
георграфски обозначения, промишлени дизайни, 
патенти за изобретения и полезни модели.

Русанка Иванова Неделчева – специалист по 
механична технология на дървесината.

Светлана Иванова Бончева – оценка на ма-
шини  и  съоръжения,  строително-технически  и 
инженеро-строителни  експертизи;  оценител  на 
недвижими  имоти,  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения и специалист – оценка на непарични 
вноски по чл. 72 от ТЗ; технически експертизи 
в областта на строителството – отстъпено право 
на строеж, разрешения за строеж, строителство, 
актуване, количествено-стойностни сметки, уза-
коняване и въвеждане в експлоатация на сгради.

Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Свилен  Стойчев  Андонов – специалист  въ-

трешни болести, нефрология, стопанско управле-
ние, здравен мениджмънт, оценител недвижими 
имоти;  индустриална  собственост,  търговски 
марки, географски означения, промишлен дизайн, 
изобретения и полезни модели.

Д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова 
медицина,  специалист  по  трудова  медицина  и 
безопасност на труда.

Станислав  Христов  Славчев – акушер-гине-
колог.

Стефан  Стефанов  Бранкованов – съдебна 
инженерно-техническа  експертиза  на  съоръ-
жения  с  повишена  опасност – съоръжения  под 
налягане (метални съдове за сгъстени, втечнени 
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или разтворени под налягане газове, пари или 
течности;  парни  и  водогрейни  котли;  метални 
тръбопроводи за транспортиране на водна пара 
или гореща вода; пълначни станции за сгъсте-
ни, втечнени и разтворени под налягане газове); 
преносните и разпределителните газопроводи и 
газовите съоръжения и инсталации за природен 
газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени 
въглеводородни газове (пропан, пропен, бутани, 
бутени и смесите им в течна или газова фаза); 
нефтопроводи  и  нефтопродуктопроводи  (тръ-
бопроводи) за транспортиране на нефт и течни 
нефтопродукти;  и  други  съдебни  експертизи, 
свързани с техническия надзор на съоръжения с 
повишена опасност по отношение на изискванията 
за тяхната безопасна експлоатация.

Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, 
екология и консервация.

Стоян Колев Стоянов – медицински експер-
тизи по  заболявания и  травми на  ушите, носа 
и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от 
специалист по УНГ.

Таня Димитрова Диманова – съдебна инже-
нерно-технологична експертиза, инженер-химик; 
оценка на въздействието върху ОС; инженерна 
екология; методи и средства за контрол и анализ 
на замърсяването на ОС; качество на атмосфер-
ния въздух, повърхностни води, опасни вещества, 
производствени, строителни и опасни отпадъци.

Татяна  Колева  Аврамова – съдебно-психи-
атрични  експертизи,  съдебни  психолого-пси-
хиатрични  експертизи,  съдебни  експертизи  на 
психичното  състояние  по  писмени  данни,  екс-
пертизи за прилагане на медицински стандарти 
и  диагностично-терапевтични  алгоритми  от 
изпълнителите на медицинска помощ.

Тодор Петков Николов – специалист  „Евро-
пейско социално законодателство и техническия 
контрол на МПС“; анализ на данни по тахографски 
листи от аналогови тахографи.

Христина Василева Божинова-Димитрова – ле-
кар-ординатор.

Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-
физик, специалист по оптични прибори и системи, 
специалист нетехнически загуби.

Шена Метова Хаджиева – инженер-строител 
ССС;  геодезия,  картография  и  фотограметрия, 
специалист „Зелено строителство“; магистър по 
икономика на недвижима собственост.

Юлияна Тодорова Къневска-Тодорова – при-
ложна социална психология.

Янко  Недев  Янков – специалист  „Корабни 
енергетични  системи  и  механизми“;  Корпуси 
на плавателни съдове и автомобили; Оценка на 
машини и съоръжения.

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за съдебни превода-
чи от комисията по чл. 14 от Наредба № Н-1 от 
16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния 
район на Окръжния съд – Варна, и Администра-

тивния съд – Варна, за 2021 г.
Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист, 

преводач (френски и английски); писмено и го-
воримо – английски, френски, руски, беларуски 
и български език.

Жасмина Стойкова Стойкова – преводач от/
на испански език.

Женя Радославова Шамис – превод от и на 
иврит.

Илка  Иванова  Енчева – преводач  от  и  на 
сръбски и хърватски.

Йовка  Димитрова  Косева – специализирано 
обучение по английски език за работа с инсти-
туциите на Европейския съюз.

Лариса Валентиновна Бенчева – преводач от/
на руски език.

Магдалена Антонова Парчева – преводач от 
и на немски език.

Нели  Димитрова  Кунева – превод  от  и  на 
гръцки език.

Нина  Анатолиевна  Кондова – преводач  от 
руски и украински език.

Пенка  Данчева  Матева – преводач  немски 
език.

Сирма Николаева Николова – преводач от и 
на немски език.

Христо  Жеков  Пиндиков – превод  от  и  на 
полски език. 

Юлкяр Ердинчева Неджветова – превод от и 
на турски език.
1903

16к. – Министърът на правосъдието  на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица по 
чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2021 г. за съдебния 
район на Великотърновския окръжен и адми-

нистративен съд

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев – графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.5. Биометрични криминалистични експер-

тизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-

вени доказателства
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 

здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден-

тификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 

ДНК анализ.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна меди-

цина.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик-

робиолог, ДНК анализ.
2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-

новяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 

ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик-

робиолог, ДНК анализ.
3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 

състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, пси-

хиатрия.
Д-р  Мариана  Василева  Петрова-Андреева, 

психиатрия.
Д-р  Мариана  Кирилова  Кандиларова,  пси-

хиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог, спе-

циалност „Клинична психология“.
Донка Маринова Петрова, психология.
Десислава Николаева Тенева, психолог
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология, 

социална психология.
Ралица Иванова Христова, психолог, магистър 

по клинична и консултативна психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена  Георгиева  Петрова,  икономист-сче-

товодител.
Ангел Иванов Гецов, магистър по  специал-

ността „Счетоводство и контрол“, професионална 
квалификация „иконимист-счетоводител“.

Анелия  Петрова  Зарзаланова,  икономист-
счетоводител.

Анелия  Трифонова  Стоянова,  счетоводство 
и контрол.

Анка Христова Ангелова, счетоводство и кон-
трол,  икономист-контрольор/контрол  и  анализ 
на  фирмената  дейност – финансово-ревизионен 
и данъчен контрол.

Атанас Михайлов Атанасов, икономист-сче-
товодител.

Бирол  Раифов  Шабанов,  икономист-счето-
водител.

Благовеста  Мирославова  Евтимова,  иконо-
мист-счетоводител.

Божидар Весков Русанов, счетоводство и кон-
трол, счетоводен мениджмънт в застрахователните 
и осигурителни дружества.

Валентин Кръстев  Трайков,  икономист-сче-
товодител, експерт-оценител на инвестиционен 
проект, оценител на цели предприятия.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление  на  строителството,  специализация 
„Управление на финансово-счетоводната дейност“, 
оценител на недвижими имоти.

Венета  Димитрова  Мусева,  икономика  на 
промишлеността.

Велко Благоев Великов, икономист по счето-
водната и финансово-контролната дейност.

Вера  Димитрова  Станкова,  икономист-сче-
товодител.

Галина  Василева  Бочукова,  икономист-сче-
товодител.

Галя Здравкова Стоянова, икономист-счето-
водител, счетоводство и контрол.

Галя Николчева Петкова, магистър по  спе-
циалността  „Контрол  и  анализ  на  фирмената 
дейност“, сертификат за вътрешен одитор в пуб-
личния сектор, издаден от МФ.

Даниел  Николов  Стойков,  счетоводство  и 
контрол,  оценител  на  търговски  предприятия, 
оценител  на  финансови  активи  и  финансови 
институции.

Даниела  Георгиева  Неделчева,  икономист-
счетоводител.

Десислава Иванова Трифонова, счетоводство 
и контрол.

Десислава Койчева Петрова, икономист – сче-
товодство и контрол.

Деян  Георгиев  Евдокиев,  магистър  по  ико-
номика, специалност „Счетоводство и контрол“.

Диан  Тодоров  Стоянов,  икономист-счето-
водител,  експерт  по  съдебно-счетоводни  и  фи-
нансово-ценови  експертизи,  експерт-оценител 
на земеделски земи и подобренията върху тях, 
експерт по банкови дела, финансово-икономиче-
ски анализ за дела на предприятия, изпаднали в 
несъстоятелност и данъчни дела.

Диана Иванова Колева, икономист-счетово-
дител, счетоводство и контрол.

Диана  Христова  Димитрова-Белова,  иконо-
мист-счетоводител, експерт по съдебно-счетовод-
ни и финансово-ценови експертизи, оценител на 
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по иконо-

мика, с професионална квалификация финанси.
Елена  Велева  Илиева,  икономист-счетово-

дител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, 

експерт по съдебно-счетоводни и финансово-це-
нови експертизи.
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Емилия  Великова  Яламова,  икономист  по 
счетоводната и финансово-контролната дейност, 
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-це-
нови експертизи.

Здравка Йорданова Червенкова, икономист – 
счетоводство и контрол.

Иван  Василев  Димитров,  икономист-счето-
водител.

Иванка Стоянова Бакалова, икономист-сче-
товодител, специалист по обработка на статис-
тическа информация.

Ивелина Янкова Добрева, икономист-счето-
водител.

Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счето-
водство и контрол.

Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-
трольор,  счетоводител,  сертификат  „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Ирена Алексиева Китанова, икономист-счето-
водител, специалност „Счетоводство и контрол“.

Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-сче-

товодител.
Мария  Александрова  Джукева,  икономист-

счетоводител, с разрешение за достъп до КИ до 
ниво „Секретно“, валидно до 6.02.2024 г.

Мария Стоянова Йорданова, икономист-сче-
товодител.

Мария  Ангелова  Катевска,  икономист-сче-
товодител.

Марияна Георгиева Тодорова, икономист по 
счетоводна и финансово-контролна дейност.

Марияна  Господинова  Врангова,  иконо-
мист – изследване на операциите.

Марияна Тодорова Ангелова, икономика на 
търговията, професионална квалификация „Съ-
дебно-счетоводни експертизи“.

Марияна Тонева Банчева, икономист, оцени-
тел на цели общински и държавни предприятия.

Миленка Иванова Джамбазова, икономика на 
кооперациите, счетоводство и контрол.

Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводи-
тел, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи.

Пенка  Дончева  Петкова,  икономист-счето-
водител.

Пенка  Йорданова  Попова,  счетоводство  и 
контрол.

Петко  Димитров  Петков,  счетоводство  и 
контрол.

Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, 
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-це-
нови експертизи.

Първолета  Емилова  Георгиева,  икономист-
счетоводител,  експерт  по  съдебно-счетоводни 
експертизи.

Радка Тодорова Димитрова, икономист-счето-
водител, икономист социални дейности.

Румен Николов Димитров, икономист по сче-
товодна и финансово-контролна дейност.

Севдина  Иванова  Йорданова,  икономист-
счетоводител.

Светла  Рашкова  Кефирова,  икономист  по 
счетоводна и финансова дейност.

Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Силвия  Крумова  Манчева,  икономист-сче-

товодител.

Стефан Веселинов Давидов,  счетоводство и 
контрол.

Стефка Стефанова Христова, икономист-сче-
товодител.

Теодора Генова Бойчева, икономист по сче-
товодната  и  финансово-контролната  дейност, 
оценител на цели предприятия, дялове и акции 
от капитала им.

Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт 
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс-
пертизи, оценител на земеделски земи.

Тотка Христова Ненова, организация на про-
изводството и управление в промишлеността.

Христо Цанев Христов,  икономист-счетово-
дител, счетоводство и контрол.

Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счето-
водител, счетоводна отчетност.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

Цветомир  Симеонов  Маринов,  икономист-
счетоводител.

Ценка Петкова Илиева, счетоводство и кон-
трол.

Юлия  Лазарова  Попкръстева,  икономист-
счетоводител.

Янка Недялкова Иванова, икономист-счето-
водител.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Ангел Иванов Гецов, магистър по  специал-
ността „Счетоводство и контрол“, професионална 
квалификация „иконимист-счетоводител“.

Ангел  Николов  Катевски,  икономист-орга-
низатор.

Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Бирол  Раифов  Шабанов,  икономист-счето-

водител.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – сис-

тем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета  Любенова  Голакова,  икономист  по 

строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем. 

организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител 

на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-органи-

затор, оценител на недвижими имоти, машини 
и  съоръжения,  активи – движимо  имущество, 
земеделски земи.

Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел  Дончев  Донев,  икономист – стратег 

по маркетинг.
Даниел  Николов  Стойков,  счетоводство  и 

контрол,  оценител  на  търговски  предприятия, 
оценител  на  финансови  активи  и  финансови 
институции.

Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-ор-

ганизатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“.
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Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка  Александрова  Бакалова,  икономист, 

експерт-оценител на инвестиционен проект, оце-
нител на цели държавни и общински предприятия, 
оценител на земеделски земи.

Диана Николова Стайкова, икономист – ор-
ганизатор в промишленото производство, иконо-
мика и управление на промишлеността.

Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетовод-
ство и контрол.

Диана  Петкова  Николаева,  икономист  по 
счетоводната и финансово-контролната дейност.

Димчо Атанасов Борисов, икономист-финан-
сист, автоексперт-оценител.

Евгения Петрова Колева, магистър по иконо-
мика, с професионална квалификация „Финанси“.

Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета  Василева  Дюлгерова,  икономист-

счетоводител.
Звездомир  Любомиров  Брешков,  аграрико-

номист.
Иван  Василев  Димитров,  икономист-счето-

водител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счето-

водство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-

трольор,  счетоводител,  сертификат  „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Ирена Алексиева Китанова, икономист-счето-
водител, специалност „Счетоводство и контрол“.

Йордан Горанов Йорданов, инженер „Далеко-
съобщителна техника“, икономист-счетоводител, 
учител по професионална подготовка, експерт по 
далекосъобщителна техника, експерт по финан-
сови и данъчни проблеми.

Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев  Гайдардочев,  аграрикономист, 

експерт  по  съдебно-счетоводни  и  финансово-
ценови  експертизи,  оценител  на  недвижимо 
имущество и земеделски земи.

Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на 

търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оцени-

тел на цели предприятия, счетоводител.
Константин  Емилов  Буюклиев,  икономист-

финансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист 

по търговия.
Любка Владимирова Христова, икономика на 

недвижимата собственост, експерт по управление 
на недвижими имоти.

Любомир Цветков Йотов, икономист – мит-
ническа и външнотърговска дейност, митниче-
ски режим и процедури, митнически и валутни 
нарушения и престъпления, митнически инфор-
мационни системи, вътреобщностни доставки и 
Интрастат отчетност в Европейския съюз.

Маргарита  Цанкова  Илиева,  икономист  по 
търговия,  експерт  по  финансови  и  счетоводни 
проблеми.

Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария  Кирилова  Линджева,  икономист  по 

строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян  Стефанов  Маринов,  икономист-фи-

нансист, оценител на недвижими имоти.

Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна  Стефанова  Пeдешка,  икономист-

осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил  Димитров  Славов,  икономист-за-

страховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Николай Петков Денев, специалност „Управле-

ние и планиране на стопанството“ с квалификация 
„икономист-плановик“.

Панайот  Анастасов  Антонов,  икономист-
осигурител.

Пенко Петров Пенков, специалност „ОПУС“ 
с квалификация „икономист по строителството“.

Пепа Иванова Бузова, бакалавър по „Финан-
си“,  магистър  по  „Счетоводство  и  контрол“,  с 
професионална квалификация „съдебен експерт“.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетовод-

ство и контрол – счетоводство на предприятието, 
здравен мениджмънт. 

Светла  Атанасова  Петрова,  икономист-сче-
товодител.

Силвия  Крумова  Манчева,  икономист-сче-
товодител.

Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова,  икономист  по 

търговия.
Стефка Стефанова Христова, икономист-сче-

товодител.
Тотка Христова Ненова, организация на про-

изводството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-

нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бирол  Раифов  Шабанов,  икономист-счето-

водител.
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счето-

водство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-

трольор,  счетоводител,  сертификат  „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Ирена Алексиева Китанова, икономист-счето-
водител, специалност „Счетоводство и контрол“.

Николай Петков Денев, специалност „Управле-
ние и планиране на стопанството“ с квалификация 
„икономист-плановик“.

Пенко Петров Пенков, специалност „ОПУС“ 
с квалификация „икономист по строителството“.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел  Иванов  Борисов,  машинен  инженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав  Константинов  Петров,  машинен 

инженер „Жп транспорт – експлоатация и ремонт 
на електрически локомотиви“.

Георги  Аврамов  Върбанов,  машинен  инже-
нер – селскостопански  машини,  оценител  на 
машини и съоръжения.

Гинка Данаилова Панева, инженер земеустро-
ител, оценител на земеделски земи, оценител на 
недвижими имоти, със заповед на изпълнителния 
директор на Агенцията по кадастър е вписана в 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват 
дейности по кадастъра.

Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инже-
нер – конструктор, специалност „Проектиране и 
конструиране на машини и съоръжения“.

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже-
нер,  експерт-оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ-
жения, активи – движимо имущество.

Емил Симеонов Григоров,  електроинженер, 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, екс-
перт по здравословни и безопасни условия на труд.

Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения, интелекту-
ална и индустриална собственост, оценител на 
недвижими имоти.

Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електро-
инженер,  „Експлоатация и ремонт на електро-
оборудване и електроавтоматика на транспорта“, 
експертизи, свързани с безопасни условия на труд, 
доктор  по  научна  специалност  „Автомобили, 
трактори и кари“.

Иван Миленов Каменов, строителен инженер 
по „Промишлено и гражданско строителство“.

Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектро-
ника“,  специализирано допълнително обучение 
за  квалификация  „Инженер – специалист  по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление“.

Йордан  Георгиев  Енчев,  машинен  инженер 
по специалността „Техология и организация на 
автомобилния транспорт“, оценител на машини 
и  съоръжения,  оценител  на  цели  държавни  и 
общински предприятия, преобразувани или не-
преобразувани в търговски дружества.

Йорданка Чавдарова Николова, машинен ин-
женер, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.

Любомир  Николаев  Николов,  магистър  по 
специалността „Автоматика, информационна и 
управляваща техника“ с професионална квали-
фикация „магистър инженер“.

Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, 
оценител  на  машини  и  съоръжения,  свързани 
със здравословни и безопасни условия на труд и 
оценка на производствения риск.

Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия, 

фотограметрия и картография“, оценител на не-
движими имоти, експерт-оценител на недвижими 
имоти и сгради – паметници на културата, екс-
перт-оценител на машини и съоръжения.

Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, маши-
нен инженер, специалност „Пътни и строителни 
машини“. 

Невен  Минчев  Новаков,  машинен  инженер 
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер 
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“. 

Никола Йорданов Ганев, инженер „Автомати-
зация на производството“, оценител на търговски 
предприятия, оценител на машини и съоръжения.

Павлинка  Йорданова  Николова,  машинен 
инженер, оценка на машини и съоръжения.

Пенчо Маринов Недялков,  електроинженер, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.

Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, ико-
номика на търговията, оценител на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, оценител на зе-
меделски земи.

Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, „Под-

вижен жп състав“, специализация „Експлоатация 
и ремонт на вагоните“.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Радослав Рашков Цaнев, магистър инженер 
по специалността „Технология и управление на 
транспорта“ – специалист по жп транспорт.

Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Гео-

дезия, фотограметрия и картография“, оценител 
на недвижими имоти,  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения.

Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оце-
нител на машини и съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електро-

инженер,  „Експлоатация и ремонт на електро-
оборудване и електроавтоматика на транспорта“, 
експертизи, свързани с безопасни условия на труд, 
доктор  по  научна  специалност  „Автомобили, 
трактори и кари“.

Иво Иванов Янев, автомонтьорство и авто-
сервизни услуги.

Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели 
с вътрешно горене“.
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Невен  Минчев  Новаков,  машинен  инженер 
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер 
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“. 

Николай  Димитров  Николов,  технология  и 
управление  на  транспорта – автотехнически, 
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.

Николай  Йосифов  Анчев,  инженер  „Двига-
тели  с  вътрешно  горене“,  „Електроуредба  на 
автомобила“.

Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо  Петров  Иванов,  автотехническа  екс-

пертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магис-

тър инженер, специалност „Транспортна техника 
и технологии“, с присъдена образователна научна 
степен „доктор“ по „Управление и организация 
на автомобилния транспорт“.

Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътреш-
но горене, оценител на машини и съоръжения.

Стоян  Лазаров  Стоянов,  машинен  инженер 
„Двигатели  с  вътрешно  горене“,  оценител  на 
машини и съоръжения.

Доц. д-р Тихомир Евстатиев Йотков, машинен 
инженер „Двигатели с вътрешно горене“. 

Тодор  Петров  Джуров,  машинен  инженер 
„Двигатели с вътрешно горене“.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Атанас  Бобев  Маринов,  инженер-технолог, 
специалност „Пречистване на природни и отпа-
дъчни води“. Замърсяване на околната среда с 
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и 
отпадъчни газове, технология за третиране и уп-
равление на отпадъци, съоръжения за обработка 
на вода и въздух.

Валентин Христов Тонев, машинен инженер 
„Технология на машиностроенето и металореже-
щите машини“.

Валерий Гатев Велчев, инженер „Съобщителна 
техника, автоматизация на свръзките“.

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист  „Приложна математика“,  старши  научен 
сътрудник  II  степен  по  научна  специалност 
„Информатика“. 

Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инже-
нер – конструктор, специалност „Проектиране и 
конструиране на машини и съоръжения“.

Емил Симеонов Григоров,  електроинженер, 
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, екс-
перт по здравословни и безопасни условия на труд.

Иван Миленов Каменов, строителен инженер 
„Промишлено и гражданско строителство“.

Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектро-
ника“,  специализирано допълнително обучение 
за  квалификация  „Инженер – специалист  по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление“.

Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог 
„Технология на ферментационните производства“, 
експерт  техническо-технологична  експертиза  в 
инвестиционното  проектиране  в  областта  на 
хранителната,  питейната  и  фармацевтичната 
промишленост.

Мариян Василев Белов, електроинженер, оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи, 
оценител  на  оборотни  и  дълготрайни  активи, 
допълнителна  квалификация  „Възобновяеми 
енергийни източници“.

Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, маши-
нен инженер, специалност „Пътни и строителни 
машини“. 

Николай  Димитров  Николаев,  електроин-
женер.

Петю Банчев Кирев, машинен инженер „Под-
вижен жп състав“, специализация „Експлоатация 
и ремонт на вагоните“.

Христо Дянков Кьосев, електроинженер „Про-
мишлена електроника“.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Божин Любенов Божинов,  електроинженер, 
специалност „Автоматика, компютърна техника 
и технологии“.

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист  „Приложна математика“,  старши  научен 
сътрудник  II  степен  по  научна  специалност 
„Информатика“. 

Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер 
„Компютърни системи и технологии“.

Иван  Георгиев  Иванов,  електроинженер, 
специалност  „Електронна  техника  и  микро-
електроника“.

Иван Любенов Блажев, магистър по специал-
ността „Информатика. Информационни системи“.

Иван Христов Саватов, висше образование по 
специалността „Информатика“.

Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, „Автомати-
зирани системи за обработка на информация и 
управление“.

Любомир Дончев Николов,  инженер  по  ав-
томатика.

Росен Георгиев Стоянов, информатик, специ-
алност „Информатика“.

Янко  Динков  Стойчев,  машинен  инженер 
(компютърна техника), с разрешение за достъп до 
КИ до ниво „Секретно“, валидно до 30.05.2023 г.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка  Димитрова  Стойкова,  строителен  ин-

женер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен 

архитектурен  техник,  оценител  на  недвижими 
имоти, икономист по строителството.

Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“, спе-
циализация „Конструкции“, експерт-оценител на 
недвижими имоти.

Валерий Петров Янков, инженер „Подемно-
транспортни  машини  и  строителни  машини“, 
специалист по строителни и пътни машини.

Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, стро-
ителен  инженер  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“.

Гергана Кръстева Тодорова, строителен инже-
нер „Промишлено и гражданско строителство“.

Георги Петков Тодоров, инженер „Транспортно 
строителство“, с разрешение за достъп до КИ до 
ниво „Секретно“, валидно до 27.10.2023 г.

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже-
нер,  експерт-оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ-
жения, активи – движимо имущество.

Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеус-
троител, специалност „Земеустройство“.

Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
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Иван Миленов Каменов, строителен инженер 
„Промишлено и гражданско строителство“.

Иван Трендафилов Иванов, техник по строи-
телство и архитектура.

Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог 
„Технология на ферментационните производства“, 
експерт  техническо-технологична  експертиза  в 
инвестиционното  проектиране  в  областта  на 
хранителната,  питейната  и  фармацевтичната 
промишленост.

Йордан Петков Марков, строителен инженер 
„Промишлено и гражданско строителство“, оце-
нител на недвижими имоти.

Коста  Генчев  Генов,  строителен  инженер 
„Хидромелиоративно строителство“, оценител на 
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Красимир Любенов Хаджидосев, строителен 
инженер, оценител на недвижими имоти.

Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия, 

фотограметрия и картография“, оценител на не-
движими имоти, експерт-оценител на недвижими 
имоти и сгради – паметници на културата, екс-
перт-оценител на машини и съоръжения.

Мария Ангелова Дочева, строителен инженер 
по пром. и гражданско строителство.

Мария Драганова Петрова, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценител на недвижими имоти.

Мила Христова Лазарова, строителен инже-
нер, оценител на недвижими имоти, оценител на 
машини и съоръжения.

Павлина Мотова Ангелова, минен инженер – 
геодезия.

Росица  Лазарова  Господинова,  строителен 
инженер „Промишлено и гражданско строител-
ство“, оценител на недвижими имоти, оценител 
на земеделски земи и трайни насаждания.

Симеон Георгиев Симеонов,  земемер/геоде-
зист, оценител на земеделски земи и недвижими 
имоти.

Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, 
икономист, оценител на земеделски земи.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, 
оценител на недвижими имоти.

Тодор Бориславов Цончев, техник-геодезист.
Труфка Христова Хайдутова, строителен ин-

женер „Промишлено и гражданско строителство“.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан  Тотев  Стоев,  строителен  инженер, 

оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Милко  Петров  Маринов,  противопожарна 

техника и безопасност.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-
химик „Техника и технология на взривни работи, 
вещества, бойни припаси и оръжия“.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 

експертиза 
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели 

с вътрешно горене“.
Невен  Минчев  Новаков,  машинен  инженер 

„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер 
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.

Николай  Йосифов  Анчев,  инженер  „Двига-
тели  с  вътрешно  горене“,  „Електроуредба  на 
автомобила“.

Стефан Иванов Стефанов, инженер „Двига-
тели с вътрешно горене“, оценител на машини 
и съоръжения.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Стоян  Лазаров  Стоянов,  машинен  инженер 
„Двигатели  с  вътрешно  горене“,  оценител  на 
машини и съоръжения.

Тодор  Петров  Джуров,  машинен  инженер 
„Двигатели с вътрешно горене“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен 

лекар – „магистър“ по специалността „Ветеринар-
на медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. 
Велико Търново, за упражняване на ветеринар-
номедицинска  практика,  член  на  Българския 
ветеринарен съюз.

Георги Янков Стойчев, зооинженер.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Атанас  Бобев  Маринов,  инженер-технолог, 

специалност „Пречистване на природни и отпа-
дъчни води“. Замърсяване на околната среда с 
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и 
отпадъчни газове, технология за третиране и уп-
равление на отпадъци, съоръжения за обработка 
на вода и въздух.

Христо Стефанов Узунов, геоеколог.
7. Клас „Експертизи на материали,  вещества 

и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита  Николова  Златарска-Йорданова,  ин-

женер-химик.
Галина  Христова  Иванова,  химик-органик, 

доктор  по  специалност  „Техника  и  технология 
на взривни работи“.

Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
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Мая  Иванова  Кичева,  биохимик-клиничен 
химик, ДНК анализ.

Пею Николов Пеев, химик „Химични техно-
логии и металургия на черни и цветни метали“.

Снежана Минчева Стефанова, биология и хи-
мия, експерт по химико-технологични проблеми.

Цветанка  Владимирова  Цачева,  инженер-
химик.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Галина  Христова  Иванова,  химик-органик, 

доктор  по  специалност  „Техника  и  технология 
на взривни работи“.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-
кохимична) експертиза

Галина  Христова  Иванова,  химик-органик, 
доктор  по  специалност  „Техника  и  технология 
на взривни работи“.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен 
лекар – „магистър“ по специалността „Ветеринар-
на медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. 
Велико Търново, за упражняване на ветеринар-
номедицинска  практика,  член  на  Българския 
ветеринарен съюз.

Проф.  д-р  Йордан  Николов  Георгиев,  двмн 
от  Тракийски  университет – гр.  Стара  Загора, 
ветеринарен лекар.

Маргарита  Георгиева  Димитрова,  зооинже-
нер, с допълнителна квалификация „Система за 
контрол и управление безопасността на храни“ 
(система НАССР).

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Александър  Апостолов  Атанасов,  инженер 

„Горско стопанство“.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агро-

ном „Растителна защита“, експерт-оценител на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инже-
нер-агроном, специалност „Лозаро-градинарство“, 
преквалификация „Агробизнес и мениджмънт“, 
квалификация агромениджър.

Димитър  Стойнев  Зарев,  инженер  „Горско 
стопанство“, със сертификат за оценка на позем-
лени имоти в горски територии.

Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев,  агроном „Расти-

телна защита“.
Маргарита  Георгиева  Димитрова,  зооинже-

нер, с допълнителна квалификация „Система за 
контрол и управление безопасността на храни“ 
(система НАССР).

Надежда Димова Найденова, професионална 
квалификация  „магистър  по  зооинженерство“, 
притежава  удостоверение  от  Тракийския  уни-
верситет – гр.  Стара  Загора,  за  допълнително 
обучение  за  съдебни  експерти,  вещи  лица  за 
оценка на стопанско имущество. 

Серафим Димитров Димитров, агроном „Рас-
тителна защита“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев,  специалист по „Изобра-

зително изкуство“ и преподавател по „Рисуване 
в  средните  училища“,  вписан  в  регистрите  на 
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“ 
и „Художествена обработка на дърво“.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност 

„Промишлено и гражданско строителство“, спе-
циализация „Конструкции“, експерт-оценител на 
недвижими имоти.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление  на  строителството,  специализация 
„Управление на финансово-счетоводната дейност“, 
оценител на недвижими имоти.

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже-
нер,  експерт-оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ-
жения, активи – движимо имущество.

Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия, 
фотограметрия и картография“, оценител на не-
движими имоти, експерт-оценител на недвижими 
имоти и сгради – паметници на културата, екс-
перт-оценител на машини и съоръжения.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Снежана Младенова Кадиева, инженер „Гео-
дезия, фотограметрия и картография“, оценител 
на недвижими имоти,  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения.

Станислава  Христова  Банова,  REV – стро-
ителен  инженер,  признат  европейски  оценител 
на  недвижими  имоти,  оценител  на  машини  и 
съоръжения,  оценител  на  земеделски  земи  и 
трайни насаждения, титла „признат европейски 
оценител“, присъдена от Европейската група на 
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата 
на независимите оценители в България (КНОБ), 
която титла се изписва като след името се слага 
абревиатурата REV.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия, 

фотограметрия и картография“, оценител на не-
движими имоти, експерт-оценител на недвижими 
имоти и сгради – паметници на културата, екс-
перт-оценител на машини и съоръжения.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Йордан  Георгиев  Енчев,  машинен  инженер 

„Технология  и  организация  на  автомобилния 
транспорт“, оценител на машини и съоръжения, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.
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Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия, 
фотограметрия и картография“, оценител на не-
движими имоти, експерт-оценител на недвижими 
имоти и сгради – паметници на културата, екс-
перт-оценител на машини и съоръжения.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Станислава  Христова  Банова,  REV – стро-
ителен  инженер,  признат  европейски  оценител 
на  недвижими  имоти,  оценител  на  машини  и 
съоръжения,  оценител  на  земеделски  земи  и 
трайни насаждения, титла „признат европейски 
оценител“, присъдена от Европейската група на 
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата 
на независимите оценители в България (КНОБ), 
която титла се изписва, като след името се слага 
абревиатурата REV.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Йордан  Георгиев  Енчев,  машинен  инженер 
„Технология  и  организация  на  автомобилния 
транспорт“, оценител на машини и съоръжения, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 

предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.7. Оценка на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

Николай Георгиев Вачев, квалификация „Би-
жутер и златар“, оценка на благородни метали и 
скъпоценни камъни.

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже-
нер,  експерт-оценител  на  недвижими  имоти  и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ-
жения, активи – движимо имущество.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съ-
оръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения,  оценител  на  недвижими  имоти  и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Снежана Младенова Кадиева, инженер „Гео-
дезия, фотограметрия и картография“, оценител 
на недвижими имоти,  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения.

Станислава  Христова  Банова,  REV – стро-
ителен  инженер,  признат  европейски  оценител 
на  недвижими  имоти,  оценител  на  машини  и 
съоръжения,  оценител  на  земеделски  земи  и 
трайни насаждения, титла „признат европейски 
оценител“, присъдена от Европейската група на 
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата 
на независимите оценители в България (КНОБ), 
която титла се изписва, като след името се слага 
абревиатурата REV.

Стефка  Иванова  Харитонова-Пандова,  ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“,  оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

10.9.  Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

Димитър  Стоянов  Зарев,  инженер  „Горско 
стопанство“, със сертификат за оценка на позем-
лени имоти в горски територии.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Атанас  Бобев  Маринов,  инженер-технолог, 

специалност „Пречистване на природни и отпа-
дъчни води“,  замърсяване на околната  среда  с 
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и 
отпадъчни газове, технология за третиране и уп-
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равление на отпадъци, съоръжения за обработка 
на вода и въздух.

Виктория  Георгиева  Ангелова,  магистър-
фармацевт.

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист  „Приложна математика“,  старши  научен 
сътрудник  II  степен  по  научна  специалност 
„Информатика“. 

Емил Симеонов Григоров,  електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт 
по здравословни и безопасни условия на труд.

Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инже-
нер – конструктор, специалност „Проектиране и 
конструиране на машини и съоръжения“.

Йордан  Георгиев  Енчев,  машинен  инженер 
„Техология  и  организация  на  автомобилния 
транспорт“, оценител на машини и съоръжения, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.

Проф.  д-р  Йордан  Николов  Георгиев,  двмн 
от Тракийския университет – гр. Стара Загора, 
ветеринарен лекар.

Кирил  Тодоров  Кирилов,  машинен  инже-
нер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.

Мария Иванова Ганчева, френски и италиански 
език, специалист френска филология.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик, ДНК анализ.

Милена Иванова Обретенова, педагог по руски 
език и литература.

Михаилка Иванова Григорова, обработка на 
статистическа информация.

Николай Георгиев Вачев, квалификация „Би-
жутер и златар“, оценка на благородни метали и 
скъпоценни камъни.

Радка Маринова Крумова, икономист, „Сче-
товодство и контрол – счетоводство на предпри-
ятието“, „Здравен мениджмънт“. 

Светлана  Цонева  Братоева,  икономист  по 
промишлеността, специалност „Организация на 
производството и управлението в промишленост-
та“,  обработка  на  статистическата  информа-
ция – икономическа и бизнес статистика.

Стефан  Любомиров  Стефанов,  математика 
и  информатика,  „Комуникационна  техника  и 
технологии“.

Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, 
специалист „Здравословни и безопасни условия 
на труд“.

СПИСЪК
на отписаните от Списъка на специалисти-
те – вещи лица за 2021 г. за съдебния район на 
Великотърновския окръжен и административен 
съд съгласно решение от 20.10.2020 г. на коми-

сията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ 

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Наско Христов Каралеев.
1.2. Трасологични експертизи
Наско Христов Каралеев.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Наско Христов Каралеев.

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Калина Петров Грозев.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Събка Иванова Бакалова.
5. Клас „Съдебна инженерно-техническа експер-

тиза“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Николай Христов Козарев.
Петко Луканов Пенков.
5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-

пертиза
Николай Христов Козарев.
5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-

пертиза
Йордан Любомиров Ангелов.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. 
за съдебните преводачи, за 2021 г. за съдебния 
район на Великотърновския окръжен и адми-

нистративен съд

1. Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1 

от университета Гронинген, Холандия.
Екатерина Кирилова Стоянова, образование: 

ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  гр.  Велико 
Търново,  специалност  „Английска  филология“, 
професионална  квалификация  „Филолог“,  ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност „Конферентен превод“, професионал-
на квалификация „устен преводач по английски“, 
месторабота – „Стек“ – ЕООД,  като  преводач, 
трудов стаж като преводач – 8 г. 

Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – английски 
език и арабски език“, професионална квалифи-
кация  „преводач“,  сертификат – ESOL  Lеvel  2  
Certificate  in  ESOL  International – University  of 
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл 
България“ като преводач, стаж като преводач –  
4 месеца.

Петя  Аврамова  Стефанова,  образование: 
ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  гр.  Велико 
Търново,  специалност  „Английска  филология“, 
професионална квалификация „филолог учител“, 
специализация – „Превод“, месторабота:  „Мета 
Фактор“ – ЕООД, гр. София, като заклет прево-
дач, стаж като преводач – 15 г.

Стефан Димов Стефанов,  образование ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специ-
алност  „Английска  филология.  Британистика“, 
филолог,  месторабота:  ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и 
Методий“,  катедра  „Англицистика  и  америка-
нистика“ – преподавател.

2. Преводачи от и на френски език
Мария Иванова  Ганчева,  образование:  ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност  „Френска  филология“,  квалифи-
кация – „специалист  по  френска  филология  и 
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преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, магистър 
по френски и италиански език, с професионална 
квалификация „преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“,  гр.  Велико  Търново, магистър  по 
специалността „Конферентен превод“, професи-
онална квалификация „устен преводач от и на 
френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Велико Търново, бакалавър по специалността 
„Приложна лингвистика (френски и английски 
език)“, професионална квалификация „преводач“, 
нейната  кандидатура  е  утвърдена  от  дирекция 
„Консулски отношения“ към МВнР за езиците: 
френски,  италиански,  руски  и  английски,  и  е 
включена в списъка на физическите лица, които 
извършват преводи на документи и други книжа 
от чужд на български  език и от  български на 
чужд език на територията на Република България 
за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Ев-
ропейския съюз – Люксембург, като преводач на 
свободна практика, извършва преводачески услуги 
от и на френски език, от и на италиански език, 
месторабота: ВТУ „Св.  св. Кирил и Методий“, 
гр. Велико Търново, на длъжност „преподавател“, 
„Студио  Полиглот“ – ЕООД – преводач,  стаж 
като преводач – 20 г.

3. Преводачи от и на италиански език 
Мария Иванова  Ганчева,  образование:  ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност  „Френска  филология“,  квалифи-
кация – „специалист  по  френска  филология  и 
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, магистър 
по френски и италиански език, с професионална 
квалификация „преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“,  гр.  Велико  Търново, магистър  по 
специалността „Конферентен превод“ професи-
онална квалификация „устен преводач от и на 
френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
гр. Велико Търново, бакалавър по специалността 
„Приложна лингвистика (френски и английски 
език)“, професионална квалификация „преводач“, 
нейната кандидатура е утвърдена от Дирекция 
„Консулски отношения“ към МВнР за езиците: 
френски,  италиански,  руски  и  английски,  и  е 
включена в списъка на физическите лица, които 
извършват преводи на документи и други книжа 
от чужд на български  език и от  български на 
чужд език на територията на Република България 
за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Ев-
ропейския съюз – Люксембург, като преводач на 
свободна практика, извършва преводачески услуги 
от и на френски език, от и на италиански език, 
месторабота: ВТУ „Св.  св. Кирил и Методий“, 
гр. Велико Търново, на длъжност „преподавател“, 
„Студио  Полиглот“ – ЕООД – преводач,  стаж 
като преводач – 20 г.

4. Преводачи от и на испански език 
Соня Радославова Крусева, образование: ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – испански 
език и втори чужд език“, професионална квали-
фикация – преводач по испански и португалски 
език, проведено обучение 1 година по програма 
„Еразъм“ в Университета – гр. Лисабон, место-
работа: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – опе-
ратор данни.

5. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Крусева, образование: ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – испански 
език и втори чужд език“, професионална квали-
фикация – преводач по испански и португалски 
език, проведено обучение 1 година по програма 
„Еразъм“ в Университета – гр. Лисабон, местора-
бота: „АИИ дейта Процесинг“ – ООД – оператор 
данни.

6. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ 

„Св.  Климент  Охридски“,  гр.  София,  специал-
ност  „Новогръцка  филология“,  професионална 
квалификация „филолог“, магистърска програма 
„Езикознание и превод“, месторабота: НВУ „Васил 
Левски“, гр. Велико Търново – преподавател по 
новогръцки език.

7. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – английски 
език и арабски език“, професионална квалифи-
кация – преводач,  сертификат – ESOL  Lеvel  2 
Certificate  in  ESOL  International – University  of 
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл 
България“ като преводач, стаж като преводач –  
4 месеца.

8. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова, филолог, препо-

давател по руски език и литература от Казанския 
държавен университет – Русия, стаж 12 г.

Оксана Дмитриевна Байчева, сертификат за 
владеене на руски език С2, преводач.

9. Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова, образование: 

магистър „Българска филология“, сертификат С1 
за владеене на полски език, месторабота: управи-
тел на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация 
на документи.

10. Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ 

„Св.  Климент  Охридски“,  гр.  София,  специал-
ност  „Новогръцка  филология“,  професионална 
квалификация „филолог“, магистърска програма 
„Езикознание  и  превод“,  курсове  по  литовски 
език, месторабота: преводач.

11.  Преводачи  от  и  на  сръбски,  хърватски  и 
словенски език

Илка Иванова Енчева, образование СУ „Св.
Климент Охридски“, магистър по  специалност 
„Славянска филология –  сръбски, хърватски език 
и  сръбска,  хърватска  и  словенска  литература“, 
филолог, удостоверение от МВнР, дирекция „Кон-
сулски отношения“, че е включена в списъка на 
физическите лица, които извършват преводи на 
документи и други книжа от чужд на български 
език  и  от  български  на  чужд  език  на  терито-
рията  на  Република  България  за  извършване 
на  преводи  от/на  следните  езици:  Македония, 
словенски,  сръбски,  хърватски,  месторабота: 
„Калинка БГ“ – ЕООД – преводаческа агенция, 
специализирана за преводи от/на сръбски, хър-
ватски и словенски език.
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12. Преводачи от и на румънски език
Биляна Тодорова Кочева – преводач на сво-

бодна практика от гр. София, образование – вис- 
ше,  от  Университета  „Бабеш-Болиай“,  Клуж 
Напока, Република Румъния,  за квалификация 
„икономист“,  профил  „МИО“,  специализация 
„Международни транзакции“, професионална ква-
лификация – вписана в списъка на физическите 
лица,  които  извършват  преводи  на  документи 
и други книжа от български на чужд език и от 
чужд език на български език при МВнР, дирекция 
„Консулски отношения“ на Република България, с 
работен език „румънски“, както и за територията 
на Република България за извършване на преводи 
от/на румънски език, със стаж – 7 г. 
1913

16л. – Министърът на правосъдието  на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за 
съдебния район на Окръжния съд – Враца, и 
Административния съд – Враца, за 2021 г., ут-
върден с решение по протокол от 20.10.2020 г., 

т. 5 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Инж.  Ангел  Илиев  Ангелов – експерт-кри-
миналист.

Виолин  Веселинов  Цветков – експерт-кри-
миналист.

Евгени Милчов Тодоров – експерт-кримина-
лист.

Евгени  Филипов  Николов – експерт-крими-
налист.

Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-
криминалист.

Иван  Ганчев  Гурзовски – експерт-кримина-
лист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист .
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с.  ІІ  ст.  д-р  инж.  Ивко  Пенков  Ива-

нов – дефектоскопист;  техническо  и микрогра-
фично изследване на документи; фрактография, 
фрактодиагностика, металография, светлинна и 
електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж.  Йордан  Антов  Иванов – експерт-кри-
миналист.

Николай  Асенов  Николов – експерт-крими-
налист.

Инж.  Николай  Николов  Велчев – експерт-
криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-кримина-
лист.

Петър Илиев Петров – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин  Веселинов  Цветков – експерт-кри-

миналист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-кримина-

лист.
Евгени  Филипов  Николов – експерт-крими-

налист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-

криминалист.

Иван  Ганчев  Гурзовски – експерт-кримина-
лист.

Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с.  ІІ  ст.  д-р  инж.  Ивко  Пенков  Ива-

нов – дефектоскопист;  техническо  и микрогра-
фично изследване на документи; фрактография, 
фрактодиагностика, металография, светлинна и 
електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж.  Йордан  Антов  Иванов – експерт-кри-
миналист.

Николай  Асенов  Николов – експерт-крими-
налист.

Инж.  Николай  Николов  Велчев – експерт-
криминалист.

Павлин Милчов Петков – експерт-кримина-
лист.

Петър Илиев Петров – среден техник фото-
граф.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин  Веселинов  Цветков – експерт-кри-

миналист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-кримина-

лист.
Евгени  Филипов  Николов – експерт-крими-

налист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-

криминалист.
Иван  Ганчев  Гурзовски – експерт-кримина-

лист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж.  Йордан  Антов  Иванов – експерт-кри-

миналист.
Николай  Асенов  Николов – експерт-крими-

налист.
Инж.  Николай  Николов  Велчев – експерт-

криминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-кримина-

лист.
Петър Илиев Петров – среден техник фото-

граф.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин  Веселинов  Цветков – експерт-кри-

миналист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-кримина-

лист.
Евгени  Филипов  Николов – експерт-крими-

налист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерт-

криминалист.
Иван  Ганчев  Гурзовски – експерт-кримина-

лист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж.  Йордан  Антов  Иванов – експерт-кри-

миналист.
Николай  Асенов  Николов – експерт-крими-

налист.
Инж.  Николай  Николов  Велчев – експерт-

криминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-кримина-

лист.
Петър Илиев Петров – среден техник фото-

граф.



БРОЙ  28   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   111   

Пламен Георгиев Георгиев – експерт-крими-
налист.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Иван  Ганчев  Гурзовски – експерт-кримина-
лист.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-
дицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна меди-
цина и деонтология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и 
травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална 

медицина.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-

дицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вът-

решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна меди-

цина и деонтология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-

вени доказателства
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 

функционална биология; биохимия и клинична 
химия.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев – биохимия  и 
микробиология.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-
дицина.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на съдебното и досъдебното производство

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и 
травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 

функционална биология; биохимия и клинична 
химия.

Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална 
медицина.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-
дицина.

Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вът-
решни болести; кардиология.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна меди-
цина и деонтология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и 
травматология.

Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар-хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална 

медицина.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-

дицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вът-

решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна меди-

цина и деонтология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 

функционална биология; биохимия и клинична 
химия.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев – биохимия  и 
микробиология.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна ме-
дицина.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна меди-
цина и деонтология.

2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-
новяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 

функционална биология; биохимия и клинична 
химия.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев – биохимия  и 
микробиология.

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психи-

атър.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р  Пламен  Тихомиров  Петров – съдебна 

психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ваня Димитрова Димитрова – психолог.
Велина Владимирова Владимирова – психо-

лог; социална и юридическа психология; работа 
с полиграф.

Галя  Дойчинова  Славкова – психолог;  кли-
нична психология.

Диана Венчева Петкова-Конецовска – психо-
лог, психолого-консултант.

Дияна Цветанова Добрева-Христова – психо-
лог; работа с полиграф.

Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Лорита Петрова Иларионова – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с 

полиграф.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
Цветомира Ботьова Александрова – психолог.
Цеца Петрова Петърчовска – педагогически 

съветник; специален педагог; социален педагог; 
социален работник.

3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична  екс-
пертиза

Д-р Боянка Василева Китова – психиатър
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя  Дойчинова  Славкова – клинична  пси-

хология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психи-

атър.
Лорита Петрова Иларионова – психолог.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р  Пламен  Тихомиров  Петров – съдебна 

психиатрия.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
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3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Ваня Димитрова Димитрова – психолог; спе-

циална педагогика; консултативна психология.
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя  Дойчинова  Славкова – психолог;  кли-

нична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р  Пламен  Тихомиров  Петров – съдебна 

психиатрия.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър  Панайотов  Александров – фи-

нансист.
Бойко Борисов Ничев – икономист; управле-

ние и планиране.
Валентина  Цветкова  Стоева – икономист; 

счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Владимир Христов Балинов – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; сче-

товодител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана  Димитрова  Котева-Станоева – фи-

нанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводи-

тел; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист; 

счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; 

здравен мениджмънт.
Десислава  Димитрова  Делийска – счетово-

дител; валутен и митнически контрол; фирмен 
мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист;  въ-

трешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист системен 

организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счето-

водител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова  Гецова-Тодорова – счетово-

дител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търгов-

ска несъстоятелност и агентиране индустриална 
собственост.

Маргарита Николова Стоянова – счетоводство 
и контрол; икономика на търговията.

Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; пре-

подавател по икономически дисциплини.

Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист;  въ-

трешен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на 

производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводи-

тел.
Павлина Александрова Николова – счетово-

дител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-марке-

толог; експерт по съдебно-счетоводни и финан-
сово-ценови експертизи.

Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рени  Милчева  Димитрова – финансист-сче-

товодител.
Розина  Петрова  Банова – икономист-счето-

водител.
Румянка Николова Ценова – икономист; ин-

дустриални отношения; управление на човешките 
ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; 
вътрешен одитор.

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Силвия  Крумова  Каменова – финансист; 

стопанско  управление;  финансово-ревизионен 
контрол.

Стела Русева Русинчовска – икономист; сче-
товодител.

Стефанка Светославова Първанова – иконо-
мист.

Стоян Милчев Александров – счетоводител; 
вътрешен одитор.

Таня  Иванова  Пешковска-Миронов – счето-
водител.

Таня Николова Петкова – финансист; счето-
водител.

Татяна  Илиева  Антонова – финансист;  пси-
холог.

Христина Маринова Игнатова – счетоводител .
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводи-

тел; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий  Каменов  Йорданов – счетоводител; 

вътрешен одитор.
4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-

пертиза
Александър  Панайотов  Александров – фи-

нансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; про-

гнозиране и планиране.
Бойко Борисов Ничев – икономист; управле-

ние и планиране.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; сче-

товодител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги  Антонов  Африканов – икономист-

счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана  Димитрова  Котева-Станоева – фи-

нанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
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Десислава Благовестова Берчева – икономист; 
счетоводител.

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; 
здравен мениджмънт.

Десислава  Димитрова  Делийска – счетово-
дител; валутен и митнически контрол; фирмен 
мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист;  въ-

трешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист системен 

организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счето-

водител.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист-

счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търгов-

ска несъстоятелност и агентиране индустриална 
собственост.

Маргарита Николова Стоянова – счетоводство 
и контрол; икономика на търговията.

Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; пре-

подавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист;  въ-

трешен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на 

производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводи-

тел.
Нина Николаевна Топалова – икономическа 

кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова – счетово-

дител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-марке-

толог; експерт по съдебно-счетоводни и финан-
сово-ценови експертизи.

Рени  Милчева  Димитрова – финансист-сче-
товодител.

Розина  Петрова  Банова – икономист-счето-
водител.

Румянка Николова Ценова – икономист; ин-
дустриални отношения; управление на човешките 
ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; 
вътрешен одитор.

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Силвия  Крумова  Каменова – финансист; 

стопанско  управление;  финансово-ревизионен 
контрол.

Станимир Емилов Нацев – финансист.
Стела Русева Русинчовска – икономист; сче-

товодител.
Стефанка Светославова Първанова – иконо-

мист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител; 

вътрешен одитор.

Таня Николова Петкова – финансист; счето-
водител.

Татяна  Илиева  Антонова – финансист;  пси-
холог.

Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий  Каменов  Йорданов – счетоводител; 

вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бойко Борисов Ничев – икономист; управле-

ние и планиране.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; сче-

товодител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги  Антонов  Африканов – икономист-

счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана  Димитрова  Котева-Станоева – фи-

нанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист; 

счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; 

здравен мениджмънт.
Десислава  Димитрова  Делийска – счетово-

дител; валутен и митнически контрол; фирмен 
мениджмънт.

Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист системен 

организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; авто-

техническа експертиза; оценител на автомобили.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист-

счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търгов-

ска несъстоятелност и агентиране индустриална 
собственост.

Маргарита Николова Стоянова – счетоводство 
и контрол; икономика на търговията.

Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; пре-

подавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист;  въ-

трешен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на 

производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводи-

тел.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-марке-

толог; експерт по съдебно-счетоводни и финан-
сово-ценови експертизи.

Рени  Милчева  Димитрова – финансист-сче-
товодител.

Розина  Петрова  Банова – икономист-счето-
водител.
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Румянка Николова Ценова – икономист; ин-
дустриални отношения; управление на човешките 
ресурси.

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; 
вътрешен одитор.

Силвия  Крумова  Каменова – финансист; 
стопанско  управление;  финансово-ревизионен 
контрол.

Стела Русева Русинчовска – икономист; сче-
товодител.

Стоян Милчев Александров – счетоводител; 
вътрешен одитор.

Таня Николова Петкова – финансист; счето-
водител.

Юрий  Каменов  Йорданов – счетоводител; 
вътрешен одитор.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж.  Александрета  Николаева  Върбанчов-

ска – промишлено и гражданско строителство.
Инж.  Венеций  Спасов  Дакев – електроин-

женер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология 

и инженерна геология.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транс-

порт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с 

вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж.  Георги  Василев  Костов – електроин-

женер.
Инж.  Георги  Петров  Величков – машинен 

инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инже-

нер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промиш-

лено и гражданско строителство.
Иван  Киров  Иванов – промишлена  топло-

техника.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водо-

снабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-

шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел.инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен ин-

женер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско сто-

панство/инженер по горско стопанство.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и 

земеустройство; пълна проектантска правоспособ-
ност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен 
хидроинженер.

Инж.  Невена  Христова  Петрова – топло-  и 
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с 
повишена  опасност;  експерт  енергиен менидж-
мънт; вентилация на промишлени предприятия и 
обезпрашаване; специалист фирмено управление; 
проектантска правоспособност.

Инж. Петър Илиев Петров – машинен инже-
нер; двигатели с вътрешно горене.

Петьо  Димитров  Димитров – автомобилен 
транспорт, трактори и кари.

Инж.  Румяна Миткова Стоянова – техноло-
гия на металите и металообработваща техника; 
трудова медицина и работоспособност; инженер 
по безопасност.

Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, 
картография и фотограметрия.

Инж. Симеонка Иванова Битунска – строите-
лен инженер по водоснабдяване и канализация; 
оценител  на  недвижими  имоти;  оценител  на 
цели държавни и общински предприятия, пре-
образувани  или  непреобразувани  в  търговски 
дружества; оценител на недвижимо имущество; 
оценител на движимото и недвижимото имуще-
ство на  държавните и  общинските фирми при 
образуването и преобразуването им в еднолични 
търговски дружества; трудови спорове – за рабо-
тещи в Германия .

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация 
на  селското  стопанство – машинен  инженер; 
обследване за енергийна ефективност.

Арх. Юлиян Димитров Македонски – архитек-
тура; планове за регулация; планове за застрахо-
ване; работни устройствени планове.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Валентин  Йорданов  Йолов – двигатели  с 

вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транс-

порт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с 

вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж.  Георги  Петров  Величков – машинен 

инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство 

и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и 

енергетика – машинен инженер; автоексперт по 
специалност автотехническа експертиза.

Иван Веселинов Тодоров – икономист; авто-
техническа експертиза; оценител на автомобили.

Иван Георгиев Коцев – автотехническа  екс-
пертиза.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-
шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Искрен  Валериев  Дилов – управление  на 
интелектуалната  собственост;  автотехническа 
експертиза.

Инж. Кирил Илиев Христов – машинен ин-
женер.

Инж. Петър Илиев Петров – машинен инже-
нер; двигатели с вътрешно горене.

Петьо  Димитров  Димитров – автомобилен 
транспорт,  трактори  и  кари;  автотехническа 
експертиза.

Инж.  Румяна Миткова Стоянова – техноло-
гия на металите и металообработваща техника; 
трудова медицина и работоспособност; инженер 
по безопасност.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация 
на  селското  стопанство – машинен  инженер; 
обследване за енергийна ефективност.

Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; ав-
тотехническа експертиза.

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскосто-
панска техника – машинен инженер; противопо-
жарна охрана; криминалистически аспекти при 
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разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно 
застраховане; автотехническа експертиза.

Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер ин-
формационни технологии; неорганични химични 
технологии; инспектор по екология; автотехни-
ческа експертиза.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология 
и инженерна геология.

Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с 
вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж.  Георги  Василев  Костов – електроин-
женер.

Инж.  Георги  Петров  Величков – машинен 
инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-
шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен ин-

женер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и 

земеустройство; пълна проектантска правоспособ-
ност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен 
хидроинженер.

Инж.  Невена  Христова  Петрова – топло-  и 
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с 
повишена  опасност;  експерт  енергиен менидж-
мънт; вентилация на промишлени предприятия и 
обезпрашаване; специалист фирмено управление; 
проектантска правоспособност.

Инж.  Огнян  Павлов  Цветков – строителен 
инженер по транспортно строителство; специалист 
по организация и икономика на строителството.

Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология 
на металите и металообработваща техника; тру-
дова медицина и работоспособност; автотехни-
чески и автооценителни експертизи; инженер по 
безопасност.

Инж. Симеонка Иванова Битунска – строите-
лен инженер по водоснабдяване и канализация; 
оценител  на  недвижими  имоти;  оценител  на 
цели държавни и общински предприятия, пре-
образувани  или  непреобразувани  в  търговски 
дружества; оценител на недвижимо имущество; 
оценител на движимото и недвижимото имуще-
ство на  държавните и  общинските фирми при 
образуването и преобразуването им в еднолични 
търговски дружества; трудови спорове – за рабо-
тещи в Германия .

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Божидар  Василев  Ангелов – информатика 
(ОПМДИИ).

Георги Тодоров Малджански – автоматика и 
телемеханика; компютърна техника и интернет.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Инж.  Георги  Василев  Костов – електроин-

женер.
Инж.  Георги  Христов  Каменов – геодезия, 

картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промиш-

лено и гражданско строителство.

Арх. Димитър Любенов Костов – архитект.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водо-

снабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-

шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Инж.  Иво  Йорданов  Иванов – строителен 
инженер.

Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и 
земеустройство; пълна проектантска правоспособ-
ност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. Мариана Христова Цекова – строителен 
хидроинженер.

Инж.  Огнян  Павлов  Цветков – строителен 
инженер по транспортно строителство; специалист 
по организация и икономика на строителството.

Инж.  Пелагия  Димитрова  Петрова-Коче-
ва – строителен инженер по пътно строителство.

Силва Трифонова Диковска – икономист – ико-
номика на строителството.

Инж. Симеонка Иванова Битунска – строите-
лен инженер по водоснабдяване и канализация; 
оценител  на  недвижими  имоти;  оценител  на 
цели държавни и общински предприятия, пре-
образувани  или  непреобразувани  в  търговски 
дружества; оценител на недвижимо имущество; 
оценител на движимото и недвижимото имуще-
ство на  държавните и  общинските фирми при 
образуването и преобразуването им в еднолични 
търговски дружества; трудови спорове – за рабо-
тещи в Германия.

Соня Манова Алекова – строителен техник .
арх.  Теодора  Панайотова  Карагьозова – ар-

хитектура.
Тодорка  Петрова  Райновска – строителство 

и архитектура.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж.  Георги  Василев  Костов – електроин-

женер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-

шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Инж. Мирослав Христов Христов – противо-
пожарна техника и безопасност; педагогическа 
правоспособност;  ограничена  проектантска 
правоспособност по част пожарна безопасност.

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – машинен 
инженер; противопожарна охрана; оценител на 
машини и съоръжения, активи – движимо иму-
щество; автотехническа експертиза.

Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдя-
ване  на  промишлените  предприятия,  електро-
инженер;  противопожарна  охрана;  строителни 
правила и норми за осигуряване безопасността 
при пожар; пожарна безопасност.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж.  Венеций  Спасов  Дакев – електроин-

женер.
Инж.  Георги  Василев  Костов – електроин-

женер.
Иван  Киров  Иванов – промишлена  топло-

техника.
Иван Константинов Димитров – електроснаб-

дяване  и  електрообзавеждане  на  промишлени 
предприятия.
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Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж.  Невена  Христова  Петрова – топло-  и 

ядрена енергетика; специалист по съоръжения с 
повишена  опасност;  експерт  енергиен менидж-
мънт; вентилация на промишлени предприятия и 
обезпрашаване; специалист фирмено управление; 
проектантска правоспособност.

Инж. Николай Лалов Лалов – електроенерге-
тика и ел. обзавеждане.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация 
на  селското  стопанство – машинен  инженер; 
обследване за енергийна ефективност.

5.8.  Съдебнооценителска  автотехническа 
експертиза

Валентин  Йорданов  Йолов – двигатели  с 
вътрешно горене/автомонтьор.

Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транс-
порт, трактори и кари.

Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с 
вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж.  Георги  Петров  Величков – машинен 
инженер.

Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт и 
енергетика – машинен инженер; автоексперт по 
специалност автотехническа експертиза.

Инж. Кирил Илиев Христов – машинен ин-
женер.

Иван Веселинов Тодоров – икономист; авто-
техническа експертиза; оценител на автомобили.

Инж. Петър Илиев Петров – машинен инже-
нер; двигатели с вътрешно горене.

Петьо  Димитров  Димитров – автомобилен 
транспорт,  трактори  и  кари;  автотехническа 
експертиза.

Инж.  Румяна Миткова Стоянова – техноло-
гия на металите и металообработваща техника; 
трудова медицина и работоспособност; инженер 
по безопасност.

Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация 
на  селското  стопанство – машинен  инженер; 
обследване за енергийна ефективност.

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскосто-
панска техника – машинен инженер; противопо-
жарна охрана; криминалистически аспекти при 
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно 
застраховане; автотехническа експертиза.

Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер ин-
формационни технологии; неорганични химични 
технологии; инспектор по екология; автотехни-
ческа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни 

метали; базисни компютърни технологии.
7. Клас „Експертизи на материали,  вещества 

и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 

функционална биология; биохимия и клинична 
химия. 

Мирела  Стоянова  Стоянова – неорганични 
химични  технологии;  експерт-криминалист; 

съдебна химия и биология; противодействие на 
престъпността и опазване на обществения ред.

Михаил  Цветков  Маринов – технология  на 
полимерите,  текстила  и  кожите;  инженер-хи-
мик – контрол на качеството на течните горива.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – ма-

шинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрак-
тодиагностика, металография, светлинна и елек-
тронна  микроскопия,  трасография  и  бионика; 
дефектоскопист; котелен машинист; техническо 
и микрографично изследване на документи и др.

Д-р  Мая  Иванова  Кичева – молекулярна  и 
функционална биология; биохимия и клинична 
химия.

Мирела  Стоянова  Стоянова – неорганични 
химични  технологии;  експерт-криминалист; 
съдебна химия и биология; противодействие на 
престъпността и опазване на обществения ред.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-
кохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен 

лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Емилия  Петрова  Петрова – полевъдство; 

зърнопроизводство.
Лилия  Иванова  Замфирова – лозаро-гради-

нарство и овощарство/агроном.
Инж.  Мариана  Митева  Петкова – инженер 

агроном  лозаро-градинарство;  педагогическа 
правоспособност по селскостопански дисциплини.

Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Теофил Тодоров Петров – икономист; оценител 

на изделия от благородни метали.
10. Клас „Оценителни експертизи“ 

10.1. Оценка на недвижими имоти
Инж.  Александрета  Николаева  Върбанчов-

ска – оценител на недвижими имоти (промишлено 
и гражданско строителство).

Анелия Асенова Коцова – оценител на недви-
жими имоти (прогнозиране и планиране, банков 
мениджмънт, счетоводство и контрол).

Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител 
на недвижими имоти;  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения; оценител на маши-
ни  и  съоръжения  (промишлено  и  гражданско 
строителство).

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оце-
нител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж.  Иво  Йорданов  Иванов – оценител  на 
недвижими имоти (строителен инженер).

Ирина  Трайкова  Узунова – оценител  на  не-
движими имоти (икономист).

Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

Инж. Мариана Христова Цекова – оценител 
на машини и  съоръжения; оценител на недви-
жими  имоти  и  земеделски  земи  (строителен 
хидроинженер).
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Мариета  Бориславова  Минкова – оценител 
на недвижими имоти;  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

Инж. Нина  Василева Дакева – оценител  на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и  трайни  насаждения;  оценител  на  машини  и 
съоръжения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (ел. инженер).

Инж. Петър Илиев Петров – оценител на не-
движими имоти; оценител на земеделски земи; 
оценител  на  машини  и  съоръжения;  оценител 
на търговски предприятия и вземания (машинен 
инженер).

Петър Цветанов Петров – оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини, съоръжения 
и  активи – движимо  имущество  (икономист-
маркетолог).

Инж. Светлана Николова Мицева – оценител 
на недвижими имоти (геодезия, картография и 
фотограметрия).

Силва Трифонова Диковска – оценител на не-
движими имоти (икономика на строителството).

Инж. Симеонка Иванова Битунска – строите-
лен инженер по водоснабдяване и канализация; 
оценител  на  недвижими  имоти;  оценител  на 
цели държавни и общински предприятия, пре-
образувани  или  непреобразувани  в  търговски 
дружества; оценител на недвижимо имущество; 
оценител на движимото и недвижимото имуще-
ство на  държавните и  общинските фирми при 
образуването и преобразуването им в еднолични 
търговски дружества; трудови спорове – за рабо-
тещи в Германия.

Татяна Илиева  Антонова – оценител  на  не-
движими имоти; оценител на машини и съоръ-
жения; оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (финанси и кредит; психология).

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Веселин Тодоров Иванов – оценител на авто-

мобили, трактори и кари; оценител на машини 
и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори 
и кари).

Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на 
машини  и  съоръжения  (двигатели  с  вътрешно 
горене).

Инж.  Георги  Петров  Величков – оценител 
на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж.  Даниел  Иванов  Рибарски – оценител 
на  машини,  съоръжения  и  активи – движимо 
имущество  (счетоводство  и  контрол/машинен 
инженер).

Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител 
на недвижими имоти;  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения; оценител на маши-
ни  и  съоръжения  (промишлено  и  гражданско 
строителство).

Инж.  Димитър  Николов  Рачински – оце-
нител  на  машини  и  съоръжения;  оценител  на 
търговски предприятия и вземания (автоматика 
и телемеханика).

Инж.  Елка  Русева  Станчева – оценител  на 
машини, съоръжения и материални активи (ра-
диоелектроника).

Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оце-
нител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. Искрен Кирилов Илиев – оценител на 
машини и съоръжения, оценяване съответствието 
на инвестиционни проекти и/или упражняване 
на строителен надзор (ел. инженер).

Инж.  Кирил  Илиев  Христов – оценител  на 
машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. Мариана Христова Цекова – оценител 
на машини и  съоръжения; оценител на недви-
жими  имоти  и  земеделски  земи  (строителен 
хидроинженер).

Инж.  Николай  Лалов  Лалов – оценител  на 
ел. части, битова техника, кабели и др. (електро-
енергетика и ел. обзавеждане).

Инж. Нина  Василева Дакева – оценител  на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и  трайни  насаждения;  оценител  на  машини  и 
съоръжения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (ел. инженер).

Инж. Петър Илиев Петров – оценител на не-
движими имоти; оценител на земеделски земи; 
оценител  на  машини  и  съоръжения;  оценител 
на търговски предприятия и вземания (машинен 
инженер).

Петър Цветанов Петров – оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини, съоръжения 
и  активи – движимо  имущество  (икономист-
маркетолог).

Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител 
на машини и съоръжения; оценител на търговски 
предприятия и вземания (технология на металите 
и металообработваща техника).

Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на 
машини и съоръжения; обследване на сгради за 
енергийна ефективност; оценител на земеделски 
земи и недвижими имоти (механизация на сел-
ското стопанство; машинен инженер).

Инж.  Стефчо  Петров  Симеонов – оценител 
на машини и съоръжения в сферата на машино-
строенето и металообработващата промишленост; 
автотехническа експертиза (АТТК).

Татяна Илиева  Антонова – оценител  на  не-
движими имоти; оценител на машини и съоръ-
жения; оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (финанси и кредит; психология).

Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител 
на  машини  и  съоръжения,  активи – движимо 
имущество; автотехническа експертиза (машинен 
инженер).

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Инж.  Димитър  Николов  Рачински – оце-
нител  на  машини  и  съоръжения;  оценител  на 
търговски предприятия и вземания (автоматика 
и телемеханика).

Инж. Нина  Василева Дакева – оценител  на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и  трайни  насаждения;  оценител  на  машини  и 
съоръжения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (ел. инженер).

Инж. Петър Илиев Петров – оценител на не-
движими имоти; оценител на земеделски земи; 
оценител  на  машини  и  съоръжения;  оценител 
на търговски предприятия и вземания (машинен 
инженер).
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Петър Цветанов Петров – оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини, съоръжения 
и  активи – движимо  имущество  (икономист-
маркетолог).

Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител 
на машини и съоръжения; оценител на търговски 
предприятия и вземания (технология на металите 
и металообработваща техника).

Татяна Илиева  Антонова – оценител  на  не-
движими имоти; оценител на машини и съоръ-
жения; оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (финанси и кредит; психология).

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

Петър Цветанов Петров – оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини, съоръжения 
и  активи – движимо  имущество  (икономист-
маркетолог).

10.7. Оценка на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности.

10.8. Оценка на земеделски и трайни насаж-
дения

Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител 
на недвижими имоти;  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения; оценител на маши-
ни  и  съоръжения  (промишлено  и  гражданско 
строителство).

Димитър  Александров  Златанов – оценител 
на земеделски земи (полевъдство).

Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

Инж. Мариана Христова Цекова – оценител 
на машини и  съоръжения; оценител на недви-
жими  имоти  и  земеделски  земи  (строителен 
хидроинженер).

Мариета  Бориславова  Минкова – оценител 
на недвижими имоти;  оценител на  земеделски 
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

Николай  Благоев  Банчовски – оценител  на 
земеделски земи, подобрения и трайни насажде-
ния, международни икономически отношения).

Инж. Нина  Василева Дакева – оценител  на 
недвижими имоти; оценител на земеделски земи 
и  трайни  насаждения;  оценител  на  машини  и 
съоръжения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (ел. инженер).

Петър Цветанов Петров – оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини, съоръжения 
и  активи – движимо  имущество  (икономист-
маркетолог).

Инж. Светлана Николова Мицева – оценител 
на недвижими имоти (геодезия, картография и 
фотограметрия).

Татяна Илиева  Антонова – оценител  на  не-
движими имоти; оценител на машини и съоръ-
жения; оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения; оценител на търговски предприятия 
и вземания (финанси и кредит; психология).

Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения (инженер 
информационни технологии).

Тодорка  Петрова  Райновска – оценител  на 
земеделски земи (строителство и архитектура).

10.9.  Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

Инж. Крум Валериев Николов – оценител на 
поземлени имоти в горски територии (инженер 
по горско стопанство).

Тодорка  Петрова  Райновска – оценител  на 
земеделски земи (строителство и архитектура).

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ели  Ангелова  Георгиева – по  прилагане  на 

ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика 

на девиантното поведение.
Иван  Веселинов  Тодоров – оценител  на  ав-

томобили.
Ст.н.с.  ІІ  ст.  д-р  инж.  Ивко  Пенков  Ива-

нов – фрактодиагностични експертизи на разру-
шени, прекъснати, откъснати, електротермично 
разкъсани, взривени и взломени детайли, възли 
и конструкции.

Д-р Калина Господинова Христова – оценител 
на продуктивни животни (ветеринарна медицина) .

Инж.  Лариса  Борисова  Ангелова – пълна 
проектантска правоспособност.

Д-р Мая Иванова Кичева – състав на храни-
телни  продукти;  генетична  идентификация  на 
животинските видове.

Оля Костадинова Николова – фармакологични 
експертизи.

Петър Стоянов Доневски – оценка на живот-
ни, птици, фуражи; пазарна оценка на стопански 
дворове.

Пламен  Георгиев  Георгиев – изследване  на 
идентификационните номера на рами на автомо-
били и заличени номера на оръжия по химичен 
способ.

Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномеди-
цинска експертиза за алкохолно и медикаментозно 
повлияване.

Инж.  Румяна  Миткова  Стоянова – безопас-
ност и здраве при работа; трудова медицина и 
работоспособност.

Румянка Николова Ценова – трудови спорове 
(икономика на промишлеността; управление на 
човешките ресурси; индустриални отношения).

Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия 
от благородни метали.

Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномеди-
цинска експертиза за алкохолно повлияване.

Цветана Тодорова Иванова – геодезия и кар-
тография.

Арх. Юлиян Димитров Македонски – архитек-
тура; планове за регулация; планове за застрахо-
ване; работни устройствени планове.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни превода-
чи за съдебния район на Окръжния съд – Враца, 
и Административния съд – Враца, за 2021 г., 
утвърден с решение по протокол от 20.10.2020 г., 

т. 1 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Бейхан Неджиб Мустафа – от и на турски език.
Атанас Николов Челебиев – от и на немски 

език.
Илка  Иванова  Енчева – от  и  на  сръбски, 

хърватски и словенски език.
2035
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22. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-
26 от  31.03.2021 г.  за обект:  „Реконструкция на 
гаров комплекс Нова Загора“: подобект: Приемно 
здание, намиращ се в ПИ с ид. 51809.508.5697 по 
КККР на гр. Нова Загора, област Сливен; под-
обект: „Реконструкция и модернизация на втори, 
трети и четвърти перон на жп гара Нова Загора, 
с местонахождение в ПИ с ид. 51809.508.5697 по 
КККР на гр. Нова Загора, област Сливен“, част 
от проект: „Реконструкция на гарови комплекси 
Стара  Загора  и  Нова  Загора“.  На  основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
2086

42. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С210022-091-0000233/26.03.2021 г. възлага 
на  Марин  Пенков,  с  адрес:  София,  ул. Свет-
лоструй  № 18,  ет. 2,  ап. 7,  следния  недвижим 
имот, намиращ се в административно-жилищен 
комплекс с магазини, офиси, подземни гаражи 
и  трафопост,  състоящ  се  от  четири  секции  с 
по две сутеренни нива под тях с подземни пар-
коместа,  складове  и  мазета – секции  „А“,  „Б“, 
„В“ и „Г“, който комплекс е изграден в София, 
район „Студентски“, в УПИ VII-3248 от кв. 150 
по  плана  на  София,  район  „Студентски“,  при 
граници на урегулирания поземлен имот: от три 
страни – улици, урегулиран поземлен имот № І 
за ж.с. и обществено строителство,  урегулиран 
поземлен имот № V-3786 и урегулиран поземлен 
имот № VI-1715,  като поземлен имот № 3248  е 
идентичен с реална част от стар поземлен имот с 
пл. № 1112 от к.л. 599, в който имот е изградена 
жилищна сграда  –  многофамилна, с идентифика-
тор 68134.1605.3786.1, сградата е разположена в по-
землени имоти с идентификатори 68134.1605.3248, 
68134.1605.3786 и принадлежи към поземлен имот 
с идентификатор  68134.1605.3786,  със  застроена 
площ  на  сградата  1851 кв. м,  с  администрати-
вен  адрес  на  имота:  София,  ул. Акад.  Стефан 
Младенов № 46,  представляващ  самостоятелен 
обект в сграда планоснимачен № 3248, парцел 7, 
паркомясто № 65, намиращо се на второ ниво в 
сутерена на секция „Г“, на кота –5,80 м, който 
обект се състои от паркомясто с площ 12,50 кв. м, 
при граници на същото паркомясто: паркомясто 
№ 64, коридор, мазе № 31, мазе № 32, мазе № 33 
и мазе № 30, заедно с припадащите му се 0,77 % 
идеални части от общите части на тази част на 
сградата,  в  която  са  разположени  подземните 
паркоместа  на  секция  „А“,  секция  „Б“,  секция 
„В“ и секция „Г“, заедно с 0,77 % идеални части 
от правото на строеж върху мястото за тази част 
от сградата, които идеални части съответстват 
по площ, и за които идеални части е обособено 
реално ползване на паркомясто № 65, в която са 
разположени подземните паркоместа на секция 
„А“, секция „Б“ секция „В“ и секция „Г“ и която 
е с обща площ 3542,86 кв. м.
2051

43. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С210022-091-0000234/26.03.2021 г. възлага 
на „Профи 2006“ – ЕООД, ЕИК 110563998, с ад-
рес: с. Торос, ул. Торос № 39, следния недвижим 
имот, намиращ се в административно-жилищен 
комплекс с магазини, офиси, подземни гаражи 
и  трафопост,  състоящ  се  от  четири  секции  с 
по две сутеренни нива под тях с подземни пар-
коместа,  складове  и  мазета – секции  „А“,  „Б“, 
„В“ и „Г“, който комплекс е изграден в София, 
район „Студентски“, в УПИ VІІ-3248 от кв. 150 
по  плана  на  София,  район  „Студентски“,  при 
граници на урегулирания поземлен имот: от три 
страни – улици, урегулиран поземлен имот № I 
за ж.с. и обществено строителство,  урегулиран 
поземлен имот № V-3786 и урегулиран поземлен 
имот № VI-1715,  като поземлен имот № 3248  е 
идентичен с реална част от стар поземлен имот с 
пл. № 1112 от к.л. 599, в който имот е изградена 
жилищна сграда – многофамилна с идентифика-
тор 68134.1605.3786.1, сградата е разположена в по-
землени имоти с идентификатори 68134.1605.3248, 
68134.1605.3786 и принадлежи към поземлен имот 
с идентификатор  68134.1605.3786,  със  застроена 
площ  на  сградата  1851 кв. м,  с  администрати-
вен  адрес  на  имота:  София,  ул. Акад.  Стефан 
Младенов № 46,  представляващ  самостоятелен 
обект  в  сграда  планоснимачен № 3248,  парцел 
7, паркомясто № 56, намиращо се на ниво С2 в 
общия сутерен на секция „Б“ и секция „В“, на 
кота –5,80 м, с площ от 12,50 кв. м, при граници 
на същото: рампа за маневриране, паркомясто 
№ 55, мазе № 13, общо помещение, паркомясто 
№ 57, заедно с припадащите му се 0,77 идеални 
части от общите части на тази част на сградата, 
в която са разположени подземните паркоместа 
на секция „А“, секция „Б“, секция „В“ и секция 
„Г“, и заедно с 0,77 % ид. части от правото на 
строеж върху мястото за тази част от сградата, 
които идеални части съответстват по площ, и за 
които идеални части е обособено реално ползва-
не на паркомясто № 56, в която са разположени 
подземните  паркоместа  на  секция  „А“,  секция 
„Б“, секция „В“ и секция „Г“ и която е с обща 
площ 3542,86 кв. м.
2050

58. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазар-
джик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК, с поста-
новление изх. № С210013-091-0000226/25.03.2021 г. 
възлага  на  „Пропърти  Инвест“ – ЕООД,  ЕИК 
112665489, седалище и адрес на управление: Па-
зарджик,  ул. Княз Александър Батенберг № 73, 
представлявано от управителя Славчо Димитров 
Божков,  следните  недвижими  имоти:  дворно 
място, съставляващо парцел XXVІІ-986 в кв. 73 
по  плана  на  гр. Септември,  площ  1000 кв. м, 
намиращ  се  в  гр. Септември,  бул. България 
№ 90, с граници: югоизток – парцел XI-934; севе-
розапад – парцел XXVI-987, и югозапад – улица, 
ведно с построените в имота: масивна едноетажна 
сграда – „Автосервиз – контролно-диагностичен 
пункт за автомобили“, с площ 59 кв. м, представля-
ваща масивна сграда, изградена от железобетон; 
покривът е на две нива, като по-високата част 
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е покрита с ламарина, а другата част – бетонна 
плоча;  сградата  е  с  външна  изолация,  с  PVC 
дограма; помещението е с два входа – единият 
е откъм булеварда посредством ролетна врата, а 
другият е от задната страна откъм ГТП; сградата 
е електрифицирана, с ремонтен канал; в ниската 
част е изградена баня и тоалетна; подът е мозайка, 
при  съседи: XI-934; XI-934; XXVI-987; масивна 
едноетажна сграда – „Гараж за пътна помощ, с 
площ 26 кв. м, представляваща масивна сграда, 
изградена от железобетон; покрив – бетонна пло-
ча, като над нея е изграден покрив на дървена 
конструкция, покрит с керемиди; помещението 
е  едно  с  две  нива  на  пода,  с  ремонтен  канал; 
сградата е електрифицирана, измазана отвътре; от 
едната страна е остъклена с винкелова дограма; 
има вход откъм булеварда посредством ролетна 
врата,  при  съседи:  XI-934;  XI-934;  XXVI-987; 
Пункт за годишни технически прегледи, с площ 
72 кв. м,  представляващ  метално  хале  с  едно 
помещение, с площ 72 кв. м, към същото няма 
обособена земя, намиращо се в гр. Септември, 
бул. България № 90; същото е изградено от сто-
манена конструкция, стените и покривът са от 
поцинкована ламарина, с бетонова настилка на 
пода,  метални  прозорци  и  две  гаражни  врати, 
едната от които е ролетна; помещението няма 
ВиК  инсталация,  но  е  електрифицирано,  при 
съседи: УПИ VI-979; УПИ VII-980; УПИ Х-984; 
УПИ  XII – обществени,  жилищни  сгради  и 
магазини;  улица.  Собствеността  преминава  у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при Агенцията по вписванията по местонахож-
дението на имота.
2059

45. – Икономическият университет – Варна, 
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието 
на  академичния  състав  в  Република България 
обявява  конкурс  за  заемане  на  академична 
длъжност  доцент  в  област  на  висшето  образо-
вание 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално  направление  3.8.  Икономика, 
научна  специалност  „Стокознание  (Качество  и 
безопасност на стоките)“ – един, със срок 2 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“, за 
нуждите на катедра „Стокознание“ към Иконо-
мическия  университет – Варна.  Документи – в 
отдел ПИДД, стая 503, тел. 052/830-813.
2070

96. – Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) – София, обявява  конкурс  за 
заемане на академичната длъжност професор по 
научно  направление  „Икономика  (Институции 
и  устойчиво  развитие,  поведенческа  икономи-
ка)“ – един, със срок 2 месеца от обнародване на 
обявата в „Държавен вестник“. Справки и доку-
менти: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 
№ 1, тел. 02/4015829.
2069

5. – Институтът за етнология и фолклористи-
ка с Етнографски музей – БАН, София, обявява 
конкурси  за  заемане  на  академична  длъжност 
доцент в: област на висше образование 3. Соци-
ални, стопански и правни науки, професионално 
направление  3.1.  Социология,  антропология  и 
науки  за културата, научна  специалност  „Фол-
клористика  (Съвременни  фолклорни  форми  и 

игрови култури)“ – един, за нуждите на секция 
„Антропология на словесните традиции“; област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата, 
научна специалност „Етнография (Историческа 
етнология на българите в Западна Тракия)“ – един, 
за нуждите на секция „Историческа етнология“. 
Срок за подаване на документи 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи се 
подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – Со-
фия, ул. Московска № 6А, моб. тел. 0879409313.
2085

26. – Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър  на  основание  чл. 51,  ал. 4  ЗКИР 
съобщава, че започва производство по измене-
ние  на  кадастралната  карта  и  кадастралните 
регистри  за  отстраняване  на  явна  фактическа 
грешка  въз  основа  на  проекти,  изработени  от 
правоспособно  лице  по  ЗКИР.  Изменението 
засяга  поземлени  имоти  с  идентификатори: 
за  с. Бучино,  община  Благоевград – 07168.1.33, 
07168.4.200,  07168.4.203,  07168.9.213,  07168.9.214, 
07168.11.107, 07168.13.471, 07168.13.998, 07168.18.344, 
07168.30.12,  07168.30.13,  07168.30.14,  07168.30.15, 
07168.30.16, 07168.30.17, 07168.30.469, 07168.30.470, 
07168.31.8,  07168.31.9,  07168.31.10,  07168.31.11, 
07168.31.12, 07168.31.467, 07168.31.719, 07168.31.994, 
07168.31.995, 07168.41.816, 07168.41.817, 07168.42.3, 
07168.42.4,  07168.44.2,  07168.52.126,  07168.52.584, 
07168.56.1,  07168.56.4,  07168.56.27,  07168.56.31, 
07168.56.32, 07168.56.33, 07168.56.585, 07168.64.198, 
07168.64.866, 07168.81.334, 07168.81.342, 07168.81.514, 
07168.82.2, 07168.82.152, 07168.600.124, 07168.600.504, 
07168.600.711, 07168.30.563, 07168.31.13, 07168.56.2, 
07168.81.343, 07168.600.125; за с. Българчево, община 
Благоевград – 07377.16.1,  07377.16.12,  07377.16.13, 
07377.16.14,  07377.16.29,  07377.36.155,  07377.36.157, 
07377.38.152,  07377.61.25,  07377.61.168,  07377.64.8, 
07377.64.18,  07377.69.17,  07377.69.56,  07377.69.57, 
07377.70.10,  07377.70.26,  07377.70.34,  07377.70.47, 
07377.71.2,  07377.71.16,  07377.71.26,  07377.71.182, 
07377.72.17,  07377.72.19,  07377.73.17,  07377.78.10, 
07377.78.149,  07377.78.154,  07377.79.5,  07377.79.6, 
07377.79.196,  07377.80.222,  07377.97.5,  07377.97.8, 
07377.102.8, 07377.102.156, 07377.106.1, 07377.107.17, 
07377.109.14,  07377.70.6,  07377.70.7,  07377.71.9, 
07377.71.12;  за  с. Дебочица,  община  Благоев-
град – 20328.19.138, 20328.66.49; за с. Делвино, об-
щина  Благоевград – 20540.3.100,  20540.10.11, 
20540.10.160, 20540.10.283, 20540.14.179, 20540.14.272, 
20540.20.180, 20540.22.99, 20540.25.28, 20540.27.45, 
20540.27.46, 20540.43.59, 20540.43.269, 20540.43.281, 
20540.47.103,  20540.47.278;  за  с. Дренково,  об-
щина  Благоевград – 23652.84.416,  23652.84.417, 
23652 .96 .286 ,  23652 .115.422 ,  23652 .116 .632 , 
23652.116.644, 23652.116.978, 23652.34.9; за с. Клисура, 
община Благоевград – 37263.10.197, 37263.10.201, 
37263.10.203, 37263.10.679, 37263.10.683; за с. Леш-
ко,  община  Благоевград – 43520.4.54,  43520.4.75, 
43520.18.1,  43520.27.8,  43520.28.133,  43520.34.1, 
43520.34.32, 43520.41.110, 43520.41.128, 43520.20.42, 
43520.20.3,  43520.47.1,  43520.47.6,  43520.48.424, 
43520.48.193, 43520.32.2; за с. Лисия, община Бла-
гоевград – 43863.1.248,  43863.1.1709,  43863.1.1848, 
43863.100.850;  за  с. Логодаж,  община  Благоев-
град – 68792.76.3, 68792.81.7, 68792.81.8, 68792.104.1, 
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68792.104.4, 68792.104.682, 68792.104.751, 68792.147.20, 
68792.147.31, 68792.253.7, 68792.253.62, 68792.253.63, 
68792.253.67, 68792.253.80, 68792.258.14, 68792.574.447, 
68792.581.456, 68792.103.1, 68792.253.64; за с. Обел, 
община  Благоевград – 53031.10.172,  53031.11.52, 
53031.11.180, 53031.11.301, 53031.11.336, 53031.11.339; 
за  с. Падеш,  община  Благоевград – 55107.49.1, 
55107.49.296,  55107.50.1,  55107.50.2,  55107.50.6, 
55107.50.11,  55107.50.22,  55107.50.24,  55107.51.1, 
55107.51.2,  55107.51.9,  55107.51.10,  55107.51.11, 
55107.51.12,  55107.51.119,  55107.52.1,  55107.52.5, 
55107.52.7,  55107.52.34,  55107.52.121,  55107.52.297, 
55107.54.2, 55107.54.3, 55107.54.5, 55107.54.6, 55107.54.13, 
55107.54.15,  55107.54.21,  55107.60.1,  55107.62.25, 
55107.62.26,  55107.62.27,  55107.62.28,  55107.62.90, 
55107.82.35,  55107.82.36,  55107.82.37,  55107.82.38, 
55107.82.75,  55107.82.76,  55107.82.77,  55107.82.80, 
55107.82.81, 55107.82.98, 55107.82.102, 55107.82.103, 
55107.82.104, 55107.82.106, 55107.82.176, 55107.82.278, 
55107.83.7,  55107.83.16,  55107.83.17,  55107.83.18, 
55107.83.19,  55107.83.20,  55107.83.21,  55107.83.22, 
55107.83.82,  55107.83.87,  55107.85.7,  55107.85.8, 
55107.85.9,  55107.85.13,  55107.85.15,  55107.85.86, 
55107.88.173,  55107.88.200,  55107.111.2,  55107.111.4, 
55107.111.5,  55107.111.18,  55107.111.32,  55107.112.1, 
55107.112.4,  55107.112.5,  55107.114.1,  55107.114.137, 
55107.128.203, 55107.150.8, 55107.150.118; за с. Селище, 
община Благоевград – 66055.31.548, 66055.31.725, 
66055.31.753, 66055.31.853, 66055.32.516, 66055.38.557, 
66055.38.559,  66055.36.559,  66055.39.9,  66055.39.10, 
66055.39.169, 66055.39.518, 66055.39.899, 66055.40.559, 
66055.40.261, 66055.40.269, 66055.40.271, 66055.40.274, 
66055.40.865, 66055.86.20, 66055.86.24, 66055.86.224, 
66055.86.553,  66055.87.1,  66055.87.2,  66055.87.3, 
66055.87.259, 66055.87.268, 66055.88.23, 66055.88.531, 
66055.88.572, 66055.90.19, 66055.90.20, 66055.90.28, 
66055.90.31,  66055.90.32,  66055.90.685,  66055.91.1, 
66055.91.2,  66055.91.3,  66055.91.15,  66055.91.263, 
66055.91.264, 66055.91.267, 66055.91.866, 66055.91.867, 
66055.103.641,  66055.103.898 ,  66055.601.473, 
66055.40.705, 66055.40.864, 66055.86.254, 66055.91.265. 
Проектите за изменение се намират в Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Благоев-
град. В 14-дневен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да 
се запознаят с проектите и да изразят писмено 
становище с представяне на доказателства.
1936

26. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1 
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралните регистри на недвижимите 
имоти  за  урбанизираните  територии  в  земли-
щата  на  с. Бучино,  с. Българчево,  с. Габрово, 
с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, 
с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш 
и  с. Селище,  община  Благоевград,  които  са  в 
службата по геодезия, картография и кадастър. 
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по тях пред Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
1937

34. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 81 по 
протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – изменение 
на плана за регулация и застрояване за УПИ V-26, 

VІ-26, VІІ-26, УПИ VІІІ-СНС, и УПИ ІХ-СНС, 
от  кв. 2,  ПИ  с  КИ  11884.5615.26,  11884.5615.56, 
11884.5615.232,  1184.5615.239,  11884.5594.434  от 
КККР  на  с. Войняговци;  изменение  на  плана 
за  улична  регулация  за  отпадане  на  улица  по 
о.т. 3 – о.т.  4;  промяна  профила  на  улица  по 
о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4; промяна профила на улица 
по о.т. 4н – о.т. 4и – о.т. 6 – о.т. 9, м. С. Войня-
говци, район „Нови Искър“, за създаване на нови 
УПИ V-26 – „за жилищно  строителство“, УПИ 
VІ-26 – „за жилищно строителство“, УПИ VІІ-26 
 – „за  жилищно  строителство“,  УПИ  VІІІ-26 –  
„за жилищно строителство“, от нов кв. 2; създаване 
на нови УПИ ІІІ-232 – „за обществено обслуж-
ване“, УПИ ІV-56 – „за обществено обслужване“, 
УПИ  V-239 – „за  жилищно  строителство“,  и 
свързаното с това изменение на вътрешнорегу-
лационната линия на УПИ ІІ-434 – „за жилищно 
строителство“, от нов кв. 2б, м. С. Войняговци, 
район „Нови Искър“, който е изложен в район 
„Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи-
стративния съд – София-град, в 30-дневен срок 
от съобщаването. Жалбите се подават в Район 
„Нови Искър“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“  на  Направление  „Архитектура  и 
градоустройство“ на Столичната община.
1923

25. – Община Банско,  отдел  „ТСУ“,  на  ос-
нование  чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  е 
изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелна ли-
ния 20 kV за ел. захранване на БС „Тепченик“, 
намираща се в ПИ с идентификатор 21498.130.33 
по КК и КР на гр. Добринище, община Банско. 
Документацията  по  изработения  проект  е  на 
разположение  всеки  работен  ден  в  стая  309  в 
сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128, 
ал. 5  от  ЗУТ  заинтересуваните  лица  могат  да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план 
до  общинската  администрация  в  едномесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държа-
вен вестник“.
1921

10. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава,  че  с Решение № 76 от 
25.02.2021 г. на ОбС – Велинград, за одобряване 
на  ПУП – парцеларен  план  за  трасе  на  обект 
„Основен  ремонт  на  горски  автомобилен  път 
„Мечкина река – вр. Малка Сюткя“, намиращ се 
на територията на ТП ДГС „Чепино“ – Велинград. 
Трасето на пътя следва съществуващ горски път 
през  силно пресечен планински  терен,  с  обща 
дължина приблизително 13,51 км. С цел постигане 
на технически параметри, отговарящи на четвър-
та  степен  траен  горски път  с  трошенокаменна 
настилка съгласно Наредба № 5 от 31.07.2014 г. 
за строителството в горските територии без про-
мяна на предназначението им, трасето на места 
е оптимизирано. Оптимизацията е направена от 
експерти пътни инженери, геолози и специалисти 
от ДЛС „Чепино“ и Южноцентрално държавно 
предприятие – Смолян,  след  анализ  на  картни 
материали, топографски особености и обход на 
място. Ширината на пътното платно е 3,00 м с 
два банкета по 0,5 м. Предвиждат се уширения в 
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кривите за разминаване и за смяна посоката на 
движение, които достигат до 5,50 – 6,00 м заедно с 
пътното платно. Сервитутът е с размер от 1,00 м 
от петата на насипа и 1,00 м от горния ръб на 
изкопа или последния елемент на пътя. Трасето 
на пътя не попада в санитарно-охранителни зони 
или  защитени  територии,  разположено  изцяло 
в  землището на с. Кръстава, ЕКАТТЕ 41136, в 
имотите  по  регистъра  на  засегнатитe  терито-
рии са частна държавна собственост, а именно: 
ПИ  41136.100.152,  41136.100.153,  41136.100.162, 
41136.100.229,  41136.100.230 ,  41136.100.235, 
41136.10 0.415,  41136.10 0.418 ,  41136.10 0.422 , 
41136.100.423,  41136.100.565,  41136.100.673, 
41136.100.674,  41136.100.680 ,  41136.100.683, 
41136.100.688,  41136.100.707,  41136.100.803.  Обща 
засегната площ – 116,329 дка.
2045

11. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1  от ЗУТ съобщава,  че  с Решение № 75 от 
25.02.2021  г.  на  ОбС – Велинград,  е  одобрен 
ПУП – парцеларен  план  за  трасе  на  обект: 
„Основен  ремонт  на  горски  автомобилен  път 
„Боров  дол – Бели  брегове“,  намиращ  се  на 
територията на ТП ДЛС „Чепино“ – Велинград, 
възложено  от  ТП  ДГС  „Чепино“ – Велинград. 
Трасето на пътя следва съществуващ горски път 
през  силно пресечен планински  терен,  с  обща 
дължина приблизително 4,5 км. С цел постигане 
на технически параметри, отговарящи на четвър-
та  степен  траен  горски път  с  трошенокаменна 
настилка съгласно Наредба № 5 от 31.07.2014 г. 
за строителството в горските територии без про-
мяна на предназначението им, трасето на места 
е оптимизирано. Оптимизацията с направена от 
експерти пътни инженери, геолози и специалисти 
oт ДГС „Чепино“ и Южноцентрално държавно 
предприятие – Смолян,  след  анализ  на  картни 
материали, топографски особености и обход на 
място. Ширината на пътното платно е 3,00 м с 
два банкета по 1,5 м. Предвиждат се уширения 
в кривите за разминаване и за смяна посоката 
на  движение,  които  достигат  до  5,50 – 6,00 м 
заедно с пътното платно. Сервитутът е с размер 
от 1,00 м от петата на насипа и 1,00 м от горния 
ръб на изкопа или последния елемент на пътя. 
Трасето  на  пътя  не  попада  в  санитарно-охра-
нителни зони или защитени територии, разпо-
ложено  е  изцяло  в  землището  на  с. Кръстава, 
ЕКАТТЕ 41136, в имоти частна държавна собстве-
ност – ПИ 41136.100.156, 41136.100.403, 41136.100.147, 
41136.100.160 ,  41136.100.220 ,  41136.100.232 , 
41136.100.402 ,  41136.100.404,  41136.100.405, 
41136.100.407,  41136.100.408,  41136.100.789.  Обща 
засегната площ – 47,553 дка.
2046

12. – Община Велинград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
за  трасе на обект:  „Основен ремонт на  горски 
автомобилен път „Симеонови ливади – Червени 
скали“, намиращ се на територията на ТП ДЛС 
„Чепино“ – Велинград,  възложено  от  ТП  ДЛС 
„Чепино“ – Велинград. Обектът попада в земли-
щето на Велинград и с. Грашево, ЕКАТТЕ: 10450 
и 17823 в имоти частна държавна собственост, ПИ 

10450.206.8, 10450.206.18, 10450.207.1, 10450.208.1, 
10450.208.8, 10450.208.9, 10450.208.14, 10450.208.15, 
10450.208.16, 10450.208.17, 10450.208.18, 10450.208.42, 
10450.208.43, 10450.208.44, 10450.208.56, 10450.208.58, 
10450.208.59, 10450.208.60, 10450.208.61, 10450.209.1, 
и 17823.24.55, 17823.25.86, 17823.25.89, 17823.25.132, 
17823.25.141,  17823.26.4,  17823.26.5,  17823.26.8, 
17823.26.87, 17823.26.138, 17823,26.178, 17823.26.187, 
17823.26.193, 17823.26.296, 17823.27.73.
2047

1. – Община Златица съобщава на заинтере-
суваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ 
за  изработен  проект  на  подробен  устройствен 
план – парцеларен  план  за  обект:  „Довеждащ 
външен газопровод от националната газопреносна 
система до газорегулаторен пункт на „Аурубис 
България“ – АД“, като част от комплексен проект 
за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен 
обект на техническата инфраструктура по реда 
на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ. Проектите се намират в 
общинската администрация – Златица, ет. 3, стая 
№ 306, дирекция „Специализирана администра-
ция“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
по  чл. 131  от  ЗУТ могат  да  направят  писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
в общинската администрация – Златица.
1901

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за  подробен  устройствен  план – парцеларен 
план на въздушен и подземен електропровод за 
захранване на поземлен имот (ПИ) с идентифи-
катор 35167.507.245 с начин на трайно ползване 
(НТП) „за курортен хотел, почивен дом“, мест-
ност Лъджански път, собственост на „Строймат 
2002“ – ЕООД, преминаващ през ПИ с иденти-
фикатори и с НТП: 35167.56.417 – „за местен път“; 
35167.56.418 – „за местен път“; 35167.56.425 – „за 
селскостопански,  горски  ведомствен  път“; 
35167.56.426 – „пасище“;  35167.56.427 – „за  мес-
тен  път“;  35167.151.356.700 – „за  местен  път“; 
35167.151.32 – „за  местен  път“;  35167.302.7 – „за 
пасище“, в землището на Казанлък; план-схеми 
на ел. провод по второстепенни улици на терито-
рията на „Казанлъшки минерални бани“ – 507.162; 
507.228; 507.245 и 507.250, с обща дължина на тра-
сето 3554 м. В едномесечен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община 
Казанлък  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2053

5. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за  подробен  устройствен  план – парцеларен 
план  на  „местен  път“  като  елемент  на  техни-
ческата инфраструктура за транспортен достъп 
до поземлен имот с идентификатор 38563.182.74, 
собственост  на  Кенан  Саид,  засягащ  част  от 
следните ПИ в землище с. Копринка, ЕКАТТЕ: 
38563,  с  идентификатори  32.51,  32.53  и  33.56  с 
НТП „селскостопански, горски ведомствен път“ 
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и 33.56 с НТП „пасище, мера“. Общата площ на 
проектното  трасе  е  1998 кв. м. В  едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта 
в  стая  18  на Община Казанлък и  да  направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2052

18. – Община Кресна  на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен допуснат с 
Решение № 137 по протокол № 12 от 1.12.2020 г. на 
ОбС – Кресна, проект за ПУП – ПП (парцеларен 
план) за елемент на техническата инфраструктура 
извън  границите на  урбанизираната  територия 
за  осигуряване  на  транспортен  достъп  до  по-
землен имот № 14492.6.99 от КК на гр. Кресна, 
местност Ормана,  землище гр. Кресна,  с НТП 
от „нива“ в „за склад и магазин за търговия със 
скалнооблицовъчни материали“, собственост на 
„Раймар“ – ЕООД, по силата на н.а. за покупко-
продажба на недвижим имот № 200, том II, peг. 
№ 2220, дело № 379 от 2009 г. и № 8, том II, peг. 
№ 3153, дело № 205 от 2014 г. Инвестиционното 
намерение  на  възложителя  „Раймар“ – ЕООД, 
е  да  изгради  транспортен  достъп  до  имот  с 
идентификатор 14492.6.99 от к.к. на гр. Кресна, 
ЕКАТТЕ  14492,  община  Кресна.  С  проекта  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за елементите на техническата ин-
фраструктура се предвижда трасе с транспортен 
достъп,  преминаващо  през  имот  14492.6.99  от 
землище на гр. Кресна. За реализирането на това 
негово инвестиционно намерение е необходимо 
осигуряване на транспортен достъп до посочения 
имот, като съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗУТ широ-
чината на транспортния достъп е приета равна 
на 4 м. Транспортният достъп преминава през 
следните имоти, видно от регистъра на засегна-
тите имоти, както следва: имот с идентификатор 
14492.5.212; вид територия – земеделска; НТП – за 
селскостопански,  горски,  ведомствен  път;  с 
площ  за  отчуждаване  1,954 дка,  вид  собстве-
ност – общинска публична; собственик – Община 
Кресна;  имот  с  идентификатор  14492.6.25;  вид 
територия – земеделска; НТП – нива; с площ за 
отчуждаване – 0,074 дка, вид собственост – част-
на; собственик Боян Смиленов Смиленов; имот 
с  идентикатор  14492.6.27;  вид  територия – на 
транспорта;  НТП – пасище;  с  площ  на  отчуж-
даване – 0,220 дка, вид собственост – общинска 
публична;  собственик – Община  Кресна;  имот 
с  идентификатор  14492.6.218; НТП – за  селско-
стопански,  горски,  ведомствен  път,  с  площ на 
отчуждаване – 0,244 дка,  вид  собственост – об-
щинска публична; собственик – Община Кресна.
1922

215. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 378 по 
протокол  № 16  от  23.03.2021 г.  на  Общинския 
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение 
на ПУП – ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв. 78, и 
УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 78г, по плана на гр. Не-
себър, с който съществуващата пешеходна алея 
в южна посока с разделителна ивица 3 м, ши-
рина на уличното платно 7 м и тротоар 3 м се 
прекъсва  в  о.т. 5548  и  се  предвижда  временен 
„обръщач“ до изграждане на паркинг в УПИ І, 

кв. 78. В резултат от това отпадат изцяло УПИ 
ІІ и УПИ ІІІ в кв. 78г. Предвижда се свързване 
на пешеходната алея със съществуваща такава в 
северна част на Провлака, като се затваря тра-
сето по ул. Иван Вазов, предвидено с преходни 
разработки. Територията, урегулирана до момента 
като кв. 78г, се включва в кв. 78, в който: УПИ І 
се  изменя  и  се  отрежда  „за  крайморски  парк 
с  обществено  обслужване,  летен  амфитеатър, 
паркинг, техническа инфраструктура и озеленя-
ване“ с площ 21 985 кв. м (било – 20 829 кв. м), 
устройствена зона „Ок“, К пл.=30%, максимална 
етажност – 4 ет. /Н корниз=12,00 м, и минимално 
озеленяване – 50% – се урегулира нов УПИ ХІІІ, 
и се отрежда „за крайморски парк с обществено 
обслужване, техническа инфраструктура, спорт, 
атракции и озеленяване“, с площ 1777 кв. м, ус-
тройствена зона „Ок“, К пл.=20%, максимална 
етажност – 2 ет. /Н корниз=7,50 м, и минимално 
озеленяване 60 % съгласно приложените чертежи 
и таблици със съответните цветове, сигнатури, 
надписи и размери, неразделна част от решението. 
Решението може да бъде оспорено от заинтересо-
ваните лица в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Бургас.
1911

106. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за обект: „Основен ремонт на горски 
автомобилен път от км 7+508 до км 7+838 (етап 
2), намиращ се в местността Тъмраш, в земли-
щето на с. Лилково, община „Родопи“, дължината 
на трасето е 4003 кв. м, съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите 
имоти и обяснителна записка, изработени от ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2038

155. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание  чл. 128,  ал. 1  и  2  от  ЗУТ  съобщава 
на  заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект 
за  подробен  устройствен  план – парцеларен 
план  (ПУП – ПП)  за  обект:  „Външно  ел.  за-
хранване на „Жилищна сграда с гараж“ в УПИ 
066075 – жилищно  строителство,  съответстващ 
на  ПИ  с  ид.  47295.66.159,  местност  Исака,  по 
кадастралната карта на с. Марково. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иденти-
фикатори 47295.66.115, 47295.66.127 и 47295.66.160 
по кадастралната карта на с. Марково, община 
„Родопи“, дължината на трасето е 158,00 м съг-
ласно  приложените  ПУП – парцеларен  план, 
регистър  на  засегнатите  имоти  и  обяснителна 
записка,  изработени  от  лицензиран  проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
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„Родопи“  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
2042

156. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външ-
но ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 
38.88 – жилищно строителство, съответстващ на 
ПИ с ид. 47295.38.88, масив 38, местност Пирин-
чийката, и „Жилищна сграда“ в УПИ 70.66 – жи-
лищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 
47295.70.66, масив 70, местност Черешова градина, 
по кадастралната карта на с. Марково. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иден-
тификатори 47295.37.309, 47295.37.382, 47295.38.75, 
47295.38.76, 47295.38.95, 47295.44.320, 47295.70.35 и 
47295.70.69 по кадастралната карта на с. Марково, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 500 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър  на  засегнатите  имоти  и  обяснителна 
записка,  изработени  от  лицензиран  проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
2041

157. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за обект: „Външно ел. захранване на 
„Жилищна сграда“ в УПИ 32.118 – жилищно стро-
ителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.32.118, 
местност Фиданлъка, по кадастралната карта на 
с. Марково. Проектното  трасе  преминава  през 
поземлен имот с идентификатор 59032.23.254 по 
кадастралната  карта  на  с. Първенец,  община 
„Родопи“, и поземлени имоти с идентификатори 
47295.32.97, 47295.32.122 по кадастралната карта 
на с. Марково, община „Родопи“, дължината на 
трасето е 182 м съгласно приложените ПУП – пар-
целарен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на  Община  „Родопи“  и  да  направят  писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
2037

266. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за обект: „Кабелна линия 1 kV за 
външно ел. захранване на „Две жилищни сгра-
ди,  площадка  за  паркиране  и  ограда“  в  УПИ 
78.417 – жилищно  строителство,  съответстващ 
на ПИ с ид. 47295.78.417, местност Зандана, по 
кадастралната карта на с. Марково. Проектното 
трасе преминава през поземлени имоти с иден-

тификатори 47295.78.327, 47295.78.328, 47295.90.120, 
47295.119.54 и 47295.78.418 по кадастралната карта 
на с. Марково, община „Родопи“, дължината на 
трасето е 260 м съгласно приложените ПУП – пар-
целарен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на  Община  „Родопи“  и  да  направят  писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
2039

267. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  внесен  проект  за 
подробен  устройствен  план – парцеларен  план 
(ПУП – ПП) за обект: „Кабелна линия 1 kV за 
външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в 
УПИ  I-259 – жилищно  строителство,  съответ-
стващ на ПИ с идентификатор 47295.58.259, мест-
ност Землище Марково, по кадастралната карта 
на с. Марково. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 47295.60.51 и 
47295.58.260 по кадастралната карта на с. Марково, 
община „Родопи“, дължината на трасето е 49 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър  на  засегнатите  имоти  и  обяснителна 
записка,  изработени  от  лицензиран  проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“  и  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
2040

41. – Община Сливо поле на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  обявява,  че  с  Решение № 194  по 
протокол № 20 от заседание на Общинския съ-
вет – Сливо  поле,  проведено  на  25.02.2021 г.,  е 
одобрен подробен устройствен план – изменение 
на план за улична регулация, улица о.к. 222 до о.к. 
223 – отпада, и изменение на план за регулация 
на УПИ I-1818, кв. 105, с. Ряхово, община Сливо 
поле, област Русе. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ жалбите и протестите се подават чрез 
органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ пред съответния административен съд 
по местонахождението на недвижимия имот.
2071

6. – Община Стара Загора  на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение 
№ 824 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и 
ел. схема за външно електрозахранване за ПИ 
с идентификатор № 44851.8.22, местност Новите 
лозя, землище на с. Лясково, община Стара За-
гора. Решението подлежи на обжалване съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара За-
гора пред Административния съд – Стара Загора, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. 
1906
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6а. – Община Стара Загора  на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение 
№ 825 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Стара 
Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и ВиК 
схема  за  външно  водозахранване  за УПИ  I-16, 
УПИ II-17, УПИ III-18, УПИ IV-19, УПИ V-20, 
УПИ VI-21, УПИ VII-22 и УПИ VIII-23 по КККР 
на с. Малка Верея, община Стара Загора. Реше-
нието подлежи на обжалване съгласно чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред 
Административния съд – Стара Загора, в 30-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1907 

6б. – Община Стара Загора на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение 
№ 826 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за 
охранителен канал за отвеждане на повърхностни 
води  в  кв. Лозенец,  гр. Стара  Загора,  община 
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване 
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община 
Стара Загора пред Административния съд – Ста-
ра Загора, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
1908

6в. – Община Стара Загора  на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение 
№ 827 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Стара 
Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план и ел. 
схема за външно електрозахранване за УПИ I-16, 
УПИ II-17, УПИ III-18, УПИ IV-19, УПИ V-20, 
УПИ VI-21, УПИ VII-22 и УПИ VIII-23 по КККР 
на с. Малка Верея, община Стара Загора. Реше-
нието подлежи на обжалване съгласно чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред 
Административния съд – Стара Загора, в 30-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1909 

6г. – Община Стара Загора на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение 
№ 828 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Ста-
ра  Загора,  е  одобрен  ПУП – парцеларен  план 
на  обект:  „Реконструкция  и  разширение  на 
водопроводна  мрежа  на  с. Пряпорец“,  община 
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване 
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община 
Стара Загора пред Административния съд – Ста-
ра Загора, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“. 
1910

3. – Община с. Сатовча, област Благоевград, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 199 от 5.03.2021 г. на Общинския съ-
вет – с. Сатовча, е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен  план  (ПУП – ПП)  за  трасе 
и  сервитут  за  „Въздушно  кабелно  отклонение 
20 kV от съществуващ въздушен електропровод 
20 kV за захранване на КТП 20/0/0,4 kV в имот с 
идентификатор 21868.74.37, местност Долни банян, 
землище на с. Долен“. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания пред Административния съд – Благо-
евград, чрез кмета на община Сатовча, област 
Благоевград,  на  адрес:  с. Сатовча,  ул. Тодор 
Шопов № 37.
1920

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Ловеч, на  осно-
вание  чл. 181,  ал. 1  и  2  от АПК  съобщава,  че 
е  постъпила  жалба  против  Решение  № 246  от 
26.11.2020 г.  на  Общинския  съвет – Ловеч,  за 
определяне размера на такса за битови отпадъци 
за 2021 г. на територията на община Ловеч, по 
която  е  образувано  адм. дело № 521/2020 г.  по 
описа на Административния съд Ловеч, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
25.05.2021 г. от 9,30 ч.
2048

Административният съд – Пазарджик, Х 
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че  е постъпил протест на прокурор 
при Окръжната прокуратура Пазарджик, подаден 
против  Решение  № 11  от  27.01.2021 г.,  взето  с 
протокол № 1 на Общинския съвет – Пазарджик. 
По протеста е образувано адм. дело № 214/2021 г. 
по описа на Административния съд – Пазарджик, 
Х състав.
2049

Плевенският районен съд,  четвърти  граж-
дански състав, съобщава на Никола Паунович, 
роден на 15.12.1979 г. в Република Северна Ма-
кедония, без постоянен и настоящ адрес в Репуб-
лика България,  с неизвестен адрес в чужбина, 
че по искова молба с правно основание чл. 49, 
ал. 1 от СК от Росанка Николаева Паунович е 
образувано гр. дело № 1476/2021 г. по описа на 
Плевенския районен съд и в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ следва 
да се яви в канцеларията на Плевенския районен 
съд за получаване на препис от исковата молба 
и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от 
ГПК. В случай че не се яви да получи книжата в 
указания срок, те ще се приложат към делото и 
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2072

Окръжният съд – Габрово, обявява, че е об-
разувано гр.д. № 125/2021 г. по искова молба на 
Комисията  за  противодействие  на  корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя 
Сотир Стефанов Цацаров, с адрес за призоваване: 
гр. Велико Търново, пл. Център № 2, сграда на 
областния управител, ет. 2, стая № 211А, против: 
Валентин Маринов Първанов с постоянен адрес: 
Габрово,  ул. Зелена  ливада  № 11,  вх. В,  ет. 4, 
ап. 12 (към настоящия момент лицето изтърпява 
наказание лишаване от свобода в затвора в гр. Ло-
веч), и Йовка Стефанова Барболова, с постоянен 
и настоящ адрес: Габрово, ул. Стръмнина № 3, 
ет. 4,  ап. 8,  с  правно  основание  чл. 153,  ал. 1 
от ЗПКОНПИ и с искане за отнемане в полза 
на държавата на следното имущество на обща 
стойност 302 796,29 лв., както следва:

На  основание  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Валентин Маринов Пър-
ванов с цена на иска в размер 100 лв.:

20 дружествени дяла с обща номинална стой-
ност 100 лв., представляващи 100% от капитала 
на „Геомарин 49“ – ЕООД, с ЕИК 201434286, с 
едноличен  собственик  на  капитала  Валентин 
Маринов Първанов.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Валентин Маринов 
Първанов с цена на иска в размер 287 110,10 лв.:

Сумата  в  размер  3400 лв.,  представляваща 
паричната  равностойност  на  отчуждените  дру-
жествени дялове от капитала на „Вайда“ – ЕООД, 
с ЕИК 107587964.

Сумата в размер 50 лв., представляваща парич-
ната равностойност на отчуждените дружествени 
дялове от капитала на „Стийл енд айрън“ – ЕООД, 
с ЕИК 201149320.

Сумата в размер 50 лв., представляваща парич-
ната равностойност на отчуждените дружествени 
дялове от капитала на „Ивид строй“ – ООД, с 
ЕИК 200968052.

Сумата в размер 25 лв., представляваща парич-
ната равностойност на отчуждените дружествени 
дялове от капитала на „Колина вале“ – ЕООД, 
с ЕИК 204182755.

Сумата  в  размер  35  500 лв.,  представля-
ваща  част  от  паричната  равностойност  на 
отчуждения  недвижим  имот  с  идентификатор 
№ 14218.505.113.1.9,  представляващ  апартамент 
№ 9,  ет. 2,  на  „комплексна  жилищна  сграда“, 
намираща  се  в  гр. Габрово,  комплекс  „Стефан 
Караджа“ № 16, от 111,43 кв. м застроена площ.

Сумата  в  размер  23  000 лв.,  представля-
ваща  част  от  паричната  равностойност  на 
отчуждения  недвижим  имот  с  идентификатор 
№ 14218.505.113.1.14,  апартамент  № 14,  ет. 3,  на 
„комплексна жилищна сграда“, намираща се в 
гр. Габрово, комплекс „Стефан Караджа“ № 16, 
от 111,43 кв. м застроена площ.

Сумата  в  размер  2700 лв.,  представляваща 
паричната  равностойност  на  отчуждения  това-
рен автомобил, марка „Пежо“, модел „206“, рег. 
№ ЕВ2765ВК, рама № VF32SWJYU42983465.

Сумата  в  размер  1480 лв.,  представляваща 
погасителни вноски по кредитна карта MasterCard 
с  IBAN  BG02IABG74981000087401,  открита  в 
„Интернешънъл  Асет  Банк“ – АД,  с  титуляр 
Валентин Маринов Първанов.

Сумата в размер 1122,75 лв., представляваща 
внесени суми на каса от титуляр по сметка спес-
товен план с IBAN BG34UNCR70001520641492 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата в размер 22 500 лв., представляваща 
равностойността  на  изплатените  погасителни 
вноски по ипотечен кредит,  отпуснат от  „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД, по разплащателна сметка 
в  левове  с  IBAN  BG38UNCR76301078084037  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата  в  размер  21  435,25 лв.,  представля-
ваща  преведени  средства  по  банкови  сметки 
на  ТД,  от  разплащателна  сметка  в  левове  с 
IBAN  BG38UNCR76301078084037  в  „УниКредит 
Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Валентин  Маринов 
Първанов.

Сумата в размер 17 440 лв., представляваща 
получени средства от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG38UNCR76301078084037, 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата в размер 6921,13 лв., представляваща 
внесени средства от титуляря по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG38UNCR76301078084037 

в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата  в  размер  5720 лв.,  представлява-
ща  предоставени/върнати  заеми  от  титуляря 
по  разплащателна  сметка  в  левове  с  IBAN 
BG38UNCR76301078084037  в  „УниКредит  Бул-
банк“ – АД, с титуляр Валентин Маринов Пър-
ванов.

Сумата в размер 24 951,33 лв., представляваща 
част от погасителни вноски по кредитна карта 
Visa Classic с IBAN BG49UNCR70001519289236 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата в размер 1170 лв., представляваща пре-
ведени средства по банкови сметки на ТД, спесто-
вен влог в евро с IBAN BG50UNCR96604442595803 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата в размер 14 850,11 лв., представлява-
ща внесени средства от титуляря по спестовен 
влог в евро с IBAN BG50UNCR96604442595803 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Маринов Първанов.

Сумата в размер 99 728,85 лв., представляваща 
получените средства от трети лица по спестовен 
влог в евро с IBAN BG50UNCR96604442595803 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Първанов.

Сумата  в  размер  1640 лв.,  представляваща 
получени средства от трети лица чрез системите 
за парични преводи.

Сумата в размер 3425,68 лв., представляваща 
преведени средства на трети лица чрез системите 
за парични преводи.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 1 и 
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йовка Сте-
фанова Барболова с цена на иска в размер 9000 лв.:

Сумата  в  размер  9000 лв.,  представляваща 
паричната равностойност на придобитите идеални 
части от поземлен имот с кадастрален иденти-
фикатор  14218.504.469,  намиращ  се  в  Габрово, 
адрес: Габрово, ул. Брянска № 44, площ на имо-
та – 132 кв. м,  трайно  предназначение – ниско 
застрояване (до 10 м); стар идентификатор – 2764, 
кв. 84,  парцел  XV,  при  съседи:  14218.504.470, 
14218.504.515, 14218.504.464 и 14218.504.468.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йовка Стефанова 
Барболова с цена на иска в размер 6586,19 лв.:

Сумата  в  размер  4500 лв.,  представляваща 
пазарната стойност на отчуждените 2/7 идеални 
части  от  поземлен  имот  с  кадастрален  иден-
тификатор  14218.504.469,  гр. Габрово,  адрес  на 
поземления  имот:  Габрово,  ул. Брянска  № 44, 
площ  на  имота – 132 кв. м,  трайно  предназ-
начение – ниско  застрояване  (до  10  м);  стар 
идентификатор – 2762,  кв. 84,  парцел  XV,  при 
съседи: 14218.504.470, 14218.504.515, 14218.504.464 
и  14218.504.468,  представляващ парцел XV-2762 
по плана на гр. Габрово, ул. Брянска, с площ за 
целия парцел от 130 кв. м.

Сумата в размер 360,40 лв., представляваща 
част  от  внесени  средства  от  титуляря  по  бан-
кова сметка с IBAN BG94STSA93000015591633 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йовка Стефанова 
Барболова.

Сума  в  размер  1525,79 лв.,  представляваща 
получените средства от трети лица чрез системите 
за парични преводи.
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Сума в размер 200 лв., представляваща пре-
ведените средства на трети лица чрез системите 
за парични преводи.

Заинтересованите  лица  могат  да  предявят 
своите претенции върху имуществото, предмет 
на исковата молба, в двумесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“. 

Първото съдебно заседание по делото е нас-
рочено за 9.09.2021 г. от 14 ч.
2073

Софийският окръжен съд обявява, че е об-
разувано гр.д. № 85/2021 г. по искова молба на 
КПКОНПИ за отнемане на имущество на осно-
вание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ против Стефан 
Неделчев Кочев и Биляна Лъчезарова Благоева 
с цена 89 983,55 лв., както следва:

Поземлен имот в  гр. Костинброд,  съставля-
ващ УПИ Двадесет и две-3215 от кв. 14 с площ 
1109 кв. м; л.а. „БМВ 325И“ с рег. № СО3604АХ; л.а. 
„Шевролет Камаро“ с рег. № СО2005АХ; товарен 
автомобил „Додж Рам 250“ с рег. № СО2008 АХ; 
ремарке за лек автомобил, ремарке платформа с 
рег. № СО5768ЕК; сумата 10 810 лв., установена по 
ДП № 35/2012 г.; сумата 31,85 лв.,представляваща 
вноски на каса по сметка на Стефан Неделчев 
Кочев в „Банка ДСК“ – ЕАД; сумата 7194,36 лв., 
постъпила по изпълнителни дела в „ЦКБ“ – АД, 
с титуляр Стефан Неделчев Кочев; сумата 300 лв., 
внесена на каса в „ЦКБ“ – АД, по сметка на Би-
ляна Лъчезарова Благоева; сумата 19 654,61 лв., 
постъпила  по  изпълнителни  дела  по  сметка 
на  „ЦКБ“ – АД,  с  титуляр Биляна Лъчезарова 
Благоева; сумата 2992,73 лв., внесена на каса по 
сметка в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Биляна Лъче-
зарова Благоева. 

Дава тримесечен срок от датата на обявяването 
в  „Държавен  вестник“  на  третите  заинтересу-
вани лица да предявят своите претенции върху 
имуществото. 

Делото е насрочено за 7.10.2021 г. от 14 ч.
2079

Софийският градски съд  по  искане  от 
29.05.2018 г.  на  Комисията  за  противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно придо-
битото имущество (Комисията) е образувал гр.д. 
№ 7117/2018 г. на СГС, гр. отделение, 15 състав. 
Искането е за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество от:

1. Ваньо Василев Василев, ЕГН 6512276524;
2. Силвия Алексанадрова Ининска-Василева, 

ЕГН 7302051931;
3. „Идет 81“ – ЕООД, ЕИК 200903898;
4. „Авв Виртуал Офис“ – ЕООД, ЕИК 201583305;
5. „Ининска Консулт“ – ЕООД, ЕИК 200287723.
Имуществото, предмет на искането:
1. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 

т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ваньо Василев 
Василев, ЕГН 6512276524:

– Сумата в размер 1000 лв., получена от про-
дажбата на дружествените дялове от капитала на 
„Авв Виртуален Офис“ – ЕООД, с ЕИК 201583305.

– Сумата в размер 500 лв., получена от про-
дажбата на  дружествените  дялове от  капитала 
на „Вест Фууд БГ“ – ЕООД, с ЕИК 202436429.

2. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 4  и  чл. 62  от  ЗОПДНПИ  (отм.)  от  Силвия 
Александрова Ининска-Василева, ЕГН 7302051931:

– Сумата в размер 2500 лв., получена от про-
дажбата на  дружествените  дялове от  капитала 
на „Ининска Консулт“ – ЕООД, ЕИК 200287723.

– Сумата в размер 5000 лв., получена от про-
дажбата на  дружествените  дялове от  капитала 
на „КредиКол“ – ООД, ЕИК 201381032.

3. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ваньо Василев 
Василев,  ЕГН  6512276524,  и  Силвия  Александрова 
Ининска-Василева, ЕГН 7302051931:

– Сумата в размер 14 121 лв., представляваща 
пазарната стойност на поземлен имот, с иденти-
фикатор 40436.5396.340, намиращ се в с. Кубра-
тово, СО – район „Нови Искър“, към датата на 
продажбата.

4. На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Силвия Александрова 
Ининска-Василева, ЕГН 7302051931:

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща 
равностойността на наличните дружествени дя-
лове от капитала на „Суит Трейд 2010“ – ЕООД, 
ЕИК 201180934.

– Сумата в размер 125 500 лв., представлява-
ща равностойността на наличните дружествени 
дялове от капитала на „КредиКол“ – ООД, ЕИК 
201381032.

5. На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ваньо Василев Ва-
силев и от Силвия Александрова Ининска-Василева:

– Недвижим  имот – самостоятелен  обект  в 
сграда, с предназначение: жилище, апартамент, 
заснет  с  идентификатор  № 68134.4361.130.4.13, 
намиращ се в гр. София, СО, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри,  одобрени  със 
Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на и.д. на АГКК; 
адрес на имота: гр. София, СО, район „Люлин“, 
ж.к. Люлин, ул. Добринова скала, блок 413, вх. Г, 
ет. 5, ап. 13; самостоятелният обект се намира 
в  сграда № 4,  разположена  в  поземлен имот  с 
идентификатор  № 68134.4361.130;  брой  нива  на 
обекта: 1; с площ по документ: 87,30 кв. м, при-
лежащи части: избено помещение № 13 и 1,756 % 
идеални части от общите части на сградата, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата с иден-
тификатор: на същия етаж № 68134.4361.130.4.14, 
под обекта – № 68.134.4361.130.4.10, над обекта –  
№ 68134.4361.130.416, който самостоятелен обект, 
съгласно документи за собственост представля-
ва: апартамент № 13, намиращ се в гр. София, 
СО,  район  „Люлин“,  ж.к.  Люлин,  бл. 413,  във 
вх. Г – стар вх. А, на пети жилищен етаж,  със 
застроена площ 87,30 кв. м, състоящ се от: две 
стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при 
съседи: стълбище; апартамент № 14; двор; двор, 
ведно с прилежащото му избено помещение № 13, 
при съседи: коридор; гараж; разделна стена, за-
едно с 1,756 % идеални части от общите части на 
сградата и толкова идеални части от правото на 
строеж върху мястото, придобит с нотариален акт 
за замяна на недвижими имоти № 53, том I, рег. 
№ 1053, дело № 16/2012 г., издаден от Александър 
Димов – нотариус с район на действие СРС – рег. 
№ 404 на Нотариалната камара.

Лек автомобил с висока проходимост, марка 
„Мерцедес“, модел „GL CDI 320“, рег. № СА6622НН, 
цвят:  черен,  двигател  № 64294040577148,  рама 
4JGBF22E18A363548,  дата  на  първоначална  ре-
гистрация: 12.01.2008 г.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „200 
CLK кабриолет“, peг. № СА8818ВМ, цвят – сив, дви-
гател № 27194030531753, рама WDB2094421T047826, 
дата на първоначална регистрация: 31.03.2005 г.
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6.  На  основание  чл. 63,  ал. 2,  т. 1  във  връзка 
с  чл. 62  от  ЗОПДНПИ  (отм.)  от Ваньо  Василев 
Василев, ЕГН 6512276524:

– Сумата в общ размер 51 750 лв., представля-
ваща получени наеми за периода от м. 06.2008 г. 
до 2011 г. (вкл.).

– Сумата в общ размер 4089,57 лв., представ-
ляваща вноски по банковите сметки.

Сумата в общ размер 1072,77 лв., представля-
ващи вноски по банковите сметки от трети лица. 

7. На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Силвия Александрова 
Ининска-Василева, ЕГН 7302051931:

Сумата в общ размер 109 772,69 лв., представ-
ляваща вноски по банковите сметки.

Сумата в общ размер 11 501,79 лв., представля-
ваща вноски по банковите сметки от трети лица. 

8.  На  основание  чл. 63,  ал. 2,  т. 1  във  връзка 
с  чл. 62  от  ЗОПДНПИ  (отм.)  от Ваньо  Василев 
Василев, ЕГН 6512276524:

Сумата в размер общо 14 900 лв., представля-
ваща предоставен през 2012 г. заем от Ваньо Ва-
силев на „Плежър Фууд“ – ЕООД, ЕИК 202113276;

Сумата в размер общо 16 887,56 лв., представ-
ляваща предоставен през 2012 г. и възстановен 
през  2013 г.  заем  от  Ваньо  Василев  на Илиян 
Инински.

9. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, 
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Авв 
Виртуален Офис“ – ЕООД, ЕИК 201583305:

– Сумата в размер общо 15 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2012 г. заем от Ваньо 
Василев.  

10. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, 
ал. 2, т. 4 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Ининска 
Консулт)“ – ЕООД, ЕИК 200287723:

– Сумата в размер общо 3000 лв., представля-
ваща предоставен през 2009 г.  заем от Силвия 
Ининска-Василева.

– Сумата в размер общо 3000 лв., представля-
ваща предоставен през  2010 г.  заем от Силвия 
Ининска-Василева.

– Сумата в размер общо 2200 лв., представля-
ваща предоставен през  2012 г.  заем от Силвия 
Ининска-Василева. 

11. На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Силвия Александрова 
Ининска Василева, ЕГН 7302051931:

– Сумата в размер общо 35 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2010 г. заем от Силвия 
Ининска-Василева на „Евро Експорт М“ – ЕООД, 
ЕИК 200117557.

– Сумата в размер общо 71 480 лв., представ-
ляваща  предоставен  през  2010 г.  заем  от  Сил-
вия  Ининска-Василева  на  „Виктория  Екс-
порт“ – ЕООД, ЕИК 200118577.

– Сумата в размер общо 100 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2010 г. заем от Силвия 

Ининска-Василева на „Транс Експорт“ – ЕООД, 
ЕИК 200117361.

– Сумата  в  размер  общо  100  000 лв.,  пред-
ставляваща  предоставен  през  2011 г.  заем  от 
Силвия Ининска-Василева на „Виктория Експорт 
2008“ – ЕООД, ЕИК 200118577.

– Сумата в размер общо 55 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2011 г. заем от Силвия 
Ининска-Василева на „Транс Експорт М“ – ЕООД, 
ЕИК 200117361.

– Сумата в размер общо 299 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2012 г. заем от Силвия 
Ининска-Василева на „Плежър Фууд“ – ЕООД, 
ЕИК 202113276.

12. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, 
ал. 2, т. 4 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Идет 
81“ – ЕООД, ЕИК 200903898:

– Сумата в размер общо 17 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2010 г. заем от Силвия 
Ининска-Василева.

– Сумата в размер общо 100 000 лв., представ-
ляваща предоставен през 2011 г. заем от Силвия 
Ининска-Василева.

13. На основание чл. 63,  ал. 2, т. 1  във  връзка 
с  чл. 62  от  ЗОПДНПИ  (отм.)  от Ваньо  Василев 
Василев, ЕГН 6512276524:

– Сумата в размер 41 072,43 лв., представля-
ваща парични средства, внесени през митница 
на Република България.

Гражданско дело № 7117/2018 г. по описа на 
СГС, І ГО, 15 състав, е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 16.07.2021 г. в 11 ч.
2065

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

20. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Организация на пациентите с рев-
матологични заболявания в България“ – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно 
общо събрание на членовете на сдружението на 
15.05.2021 г. в 11 ч. в София на адрес: ул. Глад-
стон № 8, „Зала G8“, при следния дневен ред: 1. 
приемане на отчетния доклад на управителния 
съвет за дейността на сдружението за 2020 г.; 2. 
приемане на ГФО на сдружението за 2020 г.; 3. 
избиране на нов управителен съвет; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
2083

Поправка. Община Варна прави поправка на 
очевидна фактическа грешка в текста на обявле-
ние № 1353 (ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г., стр. 236): 
думите „чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ“ да се четат 
„чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ“.
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