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Министерски съвет
Постановление № 161 от 16 април
2021 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за
измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постанов
ление № 31 на Министерския съвет
от 2003 г.
5
Постановление № 162 от 20 април
2021 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху
таксиметров превоз на пътници
9
Постановление № 163 от 20 април
2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2021 г.
10
Постановление № 164 от 21 април
2021 г. за одобряване на Тарифа за
таксите, които се събират от Ми-









нистерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС)
2019/125 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които
биха могли да бъдат използвани с цел
изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне
или наказание
Постановление № 165 от 21 април
2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на финансите за
2021 г.
Решение № 364 от 16 април 2021 г.
за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните 2 – изток“, община Варна, област
Варна
Решение № 365 от 16 април 2021 г. за
откриване на процедура за възлагане
на концесия за част от морски плаж
„Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас
Решение № 366 от 16 април 2021 г. за
прекратяване на открита процедура
за възлагане на концесия за морски
плаж „Къмпинг юг“, община Царево,
област Бургас
Решение № 369 от 21 април 2021 г.
за признаване на Сдружение „Съюз на
военноинвалидите и военнопострадалите“ за национално представителна
организация

Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби,
1973 г. (Добавяне на нова глава 8 към
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Анекс I към MARPOL 73/78 и последващи изменения на Допълнението към
IOPP свидетелството, Форма В)
25
 Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Изменения на правила 1, 12, 13, 17 и
38 от Анекс I към MARPOL 73/78, на
допълнението към Международното
свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт и на части I и II
от Дневника за нефтените операции) 27
 Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Разпоредби за особените райони и определяне на Балтийско море за особен
район по Анекс IV към MARPOL 73/78) 30
 Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран
Анекс V към MARPOL 73/78)
32
 Изменения на Анекса към Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Регионални договорености за пристанищните приемни съоръжения съгласно
Анекси I, II, IV и V към MARPOL 73/78) 40
 Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната
конвенция за предотвратяване на за-
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мърсяването от кораби, 1973 г. (Изменения на Анекс I към MARPOL 73/78
относно задължителните изисквания
към превоз за постигане устойчивост) 41
Министерство
на образованието и науката
 Правилник за устройството и дейността на ученическите общежития,
чиято дейност не се организира от
училища
43
 Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за
придобиване на квалификация по професията „Планински водач“
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Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове
за консервация, сортове за съхранение
и сортове, развити с цел отглеждане
при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС
68
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 4 от 2018 г. за условията и реда за
изплащане, намаляване или отказ за
изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от
Закона за подпомагане на земеделските производители
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоу потреби и
нарушения при разходването на средства
от Министерския съвет, министерствата,
държавните органи, държавни предприятия
и дружества с повече от 50 на сто държавно
участие през последните 10 години
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по проверка за установяване на злоу пот реби и
нарушения при разходването на средства
от Министерск и я съвет, министерствата,
държавните органи, държавни предприятия
и дружества с повече от 50 на сто държавно
участие през последните 10 години.
Временната комисия трябва да провери
целесъобразността и законосъобразността,
като например:
– разпределянето на финансови средства
от държавния бюджет с постановления или
решения на Министерския съвет;
– осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на държавните дружества „Автомагистрали“ – ЕА Д,
„Монтажи“ – ЕА Д, „Държавна консолидационна компания“ – ЕА Д, „Български ВиК
Холдинг“ – ЕА Д, ДП „Държавна петролна
компания“, ДП „Управление и стопанисване
на язовирите“, „Българск и енергиен холдинг“ – ЕАД, и държавните енергийни дружества – „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, „Национална
електрическ а компания“ – ЕА Д, „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕА Д, „ТЕЦ
Марица изток 2“ – ЕА Д, „Мини Марицаиз т ок“ – Е А Д, „Бул гаргаз“ – Е А Д, „Булг ар т ра нсг а з“ – Е А Д , Д П „Ра д иоа к т и вн и
отпадъци“ и „Минпроект“ – ЕА Д;
– дейността на „Българска независима
енергийна борса“ – ЕА Д, „Терем“ – ЕА Д,
„Топлофикация – София“, „Търговия и снабдяване“ – ЕА Д;
– разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради“, по Проект „Енергийно обновяване на българските
домове“, от Международен фонд „Козлодуй“
(неядрен прозорец), от Фонд „Сиг у рност
на електроенергийната система“, от Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕА Д
(Фонд на фондовете);
– финансирането на мерки за борба с
епидемията от COVID-19 със средства от

държавния бюджет, размера на помощта и
спазването на разумни срокове за подкрепа
за засегнатите от COVID-19 микро-, малки
и средни предприятия;
– сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването
на ефективен контрол върху концесионерите
в защита на обществения интерес;
– възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки;
– осъществяването дейността на Националния осигурителен институт и разходите,
които извършва за сметка на бюджета на
държавното обществено осигуряване; ревизия на Националната здравноосигурителна
каса; ревизи я на Нац иона лната агенц и я
за приходите (Н АП) и на изтичането на
личните данни на над 5 млн. българск и
граждани от НАП; Сребърния фонд; Българската банка за развитие; участията на
офшорни дружества в усвояване на публични
средства; търговските аташета; Фонда за
пътна безопасност към Министерство на
вътрешните работи; средствата, дадени през
годините, за елект ронното у правление и
е-правителство; предоставянето на българско
гражданство; програмите за модернизиране
на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК сектора;
т оп лофика ц ионни т е и ВиК д ру жес т вата;
средствата за изграждането и ремонтите на
пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната
собственост; средствата за преодоляване на
последствията от COVID-кризата и причините за отбелязаната в Република България
най-висока смъртност в ЕС по време на
пандемията;
– изплащането на допълнителни възнаг
раждения в администрацията и на възнаг
раждения за участия в бордове на държавни
служители, в това число публично обявяване
на лицата, които са ги разрешили и получили;
– ск л юч ва не т о на вси ч к и сде л к и о т
предприятия и дружества с над 50 на сто
държавно у частие на „Софийска стокова
борса“ – А Д.
2. Временната комисия събира информа ц и я и док у мен т и за ус т а новя ва не на
злоу пот реби или нару шени я в дейност та
на горепосочените органи и предприятия
и е длъжна да разгледа всички сигнали,
постъпили до комисията, както и публично
достъпни данни за нарушения.
3. Временната комисия трябва да изследва
и анализира финансовите отчети, банкови
и касови справки, разходни и други счетоводни док у менти на държавните органи,
предприятия и дружества с повече от 50 на
сто държавно участие, на база на които установява има ли нерегламентирани разходи,
получени ли са дължимите насрещни престации и надлежно събрани ли са държавни
и фирмени вземания по договори, санкции
и неустойки.
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4. Временната комисия изготвя доклад за
резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки
от отговорните институции.
5. Временната комиси я се създава на
пари т е т ен п ри н ц и п – по т ри ма народ н и
представители от всяка парламентарна група.
6. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Мая Божидарова Манолова-Найденова,
Заместник-председател: Георги Станчев
Георгиев,
Членове: А длен Шукри Шевкед,
Андрей Христов Вълчев,
Борислав Димитров Сандов,
Дани Стефанова Каназирева,
Драгомир Георгиев Ошавков,
Иван Василев Хиновски,
Иван Йорданов Димитров,
Йордан Кирилов Цонев,
Калоян Милков Янков,
Маноил Минчев Манев,
Пламен Иванов Милев,
Пламен Николаев Абровски,
Румен Василев Гечев,
Сергей Манушов К ичиков,
Тома Любомиров Биков,
Явор Руменов Божанков.
7. Временната комисия се създава за срок
от три месеца.
Решението е прието от 45-то Народно
събрание на 16 април 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
2502

РЕШЕНИЕ

за задължаване на министър-председателя
Бойко Методиев Борисов да представи предложенията и мотивите в Националния план
за възстановяване и устойчивост, внесен от
Министерския съвет

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху определени
действия на държавните органи
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Налага мораториу м върх у следните
действия на държавните органи:
а) възлагане на концесии, включително
определяне на концесионно възнаграждение;
б) предоставяне на разрешения за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства;
в) поемане и предоставяне на държавни
заеми по смисъла на Закона за държавния дълг;
г) п ромен и в с ъс та ва на орга н и т е за
управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни
заведения за болнична помощ и на другите
дружества с над 50 на сто държавно участие
в капитала, както и избор или назначаване
на други управителни или контролни органи;
д) извършване на разпоредителни сделки
с движимо и недвижимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за
болнична помощ;
e) избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла
на чл. 6 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
ж) назначения в държавната администрация.
2. Мораториумът се налага до избирането
на нов Министерски съвет или назначаването
на служебно правителство.
Решението е прието от 45-то Народно съб
рание на 22 април 2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
2596

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. За д ъ л ж а ва м и н ис т ър -п р едс едат е л я
Б ой ко Ме т од иев Б о рис ов д а п р едс т а ви
предложенията и мотивите в Националния
план за възстановяване и устойчивост и да
участва в обсъждането.
2. Изслушването да се включи като точка
първа от Програмата на Народното събрание – 21 април 2021 г.
Решението е прието от 45-то Народно
събрание на 16 април 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
2503
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П РЕ ЗИ Д Е Н Т
Н А РЕ П У Б Л И К АТА
УК АЗ № 112
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Възлагам на кандидата за министър-председател Даниел Павлов Митов да състави
правителство.
Издаден в София на 20 април 2021 г.
Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев
2523
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 16 АПРИЛ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за оправомощаване на лица за проверка
на средства за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24
и 40 от 2006 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 50 от
2014 г., бр. 87 от 2017 г. и бр. 62 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2а след думите „първоначална
проверка“ се добавя „и последваща проверка
след ремонт“.
§ 2. В чл. 4 думите „ал. 1“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея след
думата „персонал“ се поставя запетая и се
добавя „нает по трудово правоотношение, с
трудови договори, регистрирани по реда на
чл. 62 от Кодекса на труда“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допуска се лица от персонала по ал. 1
да не са наети по трудово правоотношение, ако:
1. са неограничено отговорни съдружници,
когато заявителят е събирателно или командитно дружество, и управители на търговски
дружества, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на качеството“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по чл. 4 със сертифицирана
система за управление по БДС EN ISO/IEC
9001 трябва да поддържат и удовлетворяват
изискванията на т. 4 – 7 от БДС EN ISO/
IEC 17025.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва
Единният идентификационен код по чл. 23,
ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или кодът по БУЛСТАТ и наименованието
на нормативния акт за създаване и броят на
„Държавен вестник“, в който е обнародван,
и към заявлението се прилагат:“;
б) в т. 3 думите „на качеството“ се заличават;
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в) точка 4 се изменя така:
„4. един контролиран екземпляр от документите от системата за управление;“
г) точка 5 се изменя така:
„5. копия на свидетелствата/сертификатите
за калибриране на еталоните и средствата за
измерване;“
д) точка 6 се изменя така:
„6. копия на свидетелствата/сертификатите
на сертифицираните сравнителни материали,
когато такива се използват при проверката
на средствата за измерване;“
е) в т. 7 думите „отговорник по качество,
освен ако са посочени поименно в Наръчника
по качеството“ се заменят с „отговорник за
системата за управление“;
ж) точка 8 се изменя така:
„8. копие от диплома за завършено средно образование за специалистите, които ще
извършват проверките, сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025
и копие от сертификат за одитор по БДС EN
ISO 19011 поне за един от тях;“
з) в т. 9 думата „магистър“ се заменя с
„бакалавър“;
и) в т. 10 думите „на качеството за лицето,
определено за отговорник по качеството“ се
заменят със „за лицето, определено за отговорник за системата за управление“;
к) създава се нова т. 11:
„11. копие на документ или декларация,
удостоверяващи, че лицето разполага с еталони, спомагателно оборудване и помещения
и/или подвижни лаборатории, съгласно чл. 46,
т. 1 от Закона за измерванията;“
л) създава се т. 12:
„12. копие от сертификат за системата за
управление по БДС EN ISO/IEC 9001 за лицата
по чл. 6, ал. 2 със сертифицирана система за
управление;“
м) досегашната т. 11 става т. 13.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.“
§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „14 дни“ се заменят с „10 работни дни“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 47, ал. 1“ се заменят
с „чл. 47“.
2. В ал. 2 пред думата „дни“ се добавя
„работни“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по качеството“ се заменят със „за управление“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Конспектите за теоретичния и практическия изпит се одобряват от председателя на
ДАМТН по предложение на главния директор
на Главна дирекция „Метрологичен надзор“
след предварително съгласуване от БИМ и се
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публикуват на официалната интернет страница
на ДАМТН.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 пред думата „дни“ се добавя
„работни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заповедта за оправомощаване съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса
на управление на оправомощеното лице и
ЕИК/БУЛСТАТ;
2. вида на проверките, за които се оправомощава лицето;
3. средствата за измерване, за проверката
на които се оправомощава лицето, както и
измерваната величина, обхвата на измерване
и класа на точност или допустимата грешка
на средствата за измерване;
4. адрес на лабораторията и регистрационния номер на моторното превозно средство, в
което е разположена подвижната лаборатория,
когато има такава;
5. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на
оборудването;
6. имената на лицето, което пряко ръководи
извършването на проверките, и на лицето,
отговорник за системата за управление;
7. списък на служителите, които ще извършват проверките, и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка;
8. документите, съгласно които се извършват проверките;
9. срока на оправомощаването.“
3. В ал. 3 думите „в срок 3 дни от издаването им“ се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че настъпилите промени водят
до несъответствие с условията за оправомощаване и оправомощеното лице не е подало заявление по чл. 13, ал. 1 за изменение в заповедта
за оправомощаване, главният директор на
Главна дирекция „Метрологичен надзор“ в срок
7 работни дни от уведомяването прави мотивирано предложение до председателя на
ДАМТН за отнемане на оправомощаването.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Оправомощените лица уведомяват
ДАМТН при направени промени в системата
за управление в 14-дневен срок от настъпване
на промените, като прилагат екземпляри на
коригираните документи.“
§ 11. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „заявление“
се добавя „по образец съгласно приложение
№ 2“.
2. В т. 1 думите „и адреса/седалището“ се
заличават.
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3. В т. 2 след думите „обстоятелствата по
чл. 11, ал. 2, т.“ се добавя „4 и“.
4. Създават се т. 4 и 5:
„4. данни за лицето, което пряко ръководи
извършването на проверките, като към заявлението прилага документите по чл. 7, ал. 2,
т. 9;
5. данни за отговорника за системата за
управление, като към заявлението прилага
документите по чл. 7, ал. 2, т. 10.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Разпоредбите на този раздел се
прилагат и в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3,
както и при подаване на заявление по чл. 50,
ал. 3 от Закона за измерванията, като срокът
за произнасяне е два месеца от датата на
постъпване на заявленията в ДАМТН. Когато промяната не изисква проверка на място,
срокът за издаване на заповед за изменение на
заповедта за оправомощаване е един месец.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Формата, по която се отчита дейността на оправомощените лица, се утвърждава от главния
директор на Главна дирекция „Метрологичен
надзор“ и се публикува на официалната интернет страница на ДАМТН.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Оправомощените лица заявяват до 30
октомври на текущата година необходимия
брой знаци за проверка за следващата календарна година, като неизползваните и повредени знаци от предходната година се отчитат
и връщат в Главна дирекция „Метрологичен
надзор“ до 15 януари.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Оправомощените лица са длъжни в
срок 3 работни дни да обявят пред ДАМТН
вида, номерата и броя на изгубените или
откраднатите знаци.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) След изтичането на срока за оправомощаване на заповедта за оправомощаване
или влязла в сила заповед по чл. 53 от Закона за измерванията оправомощените лица
са длъжни в срок 7 работни дни да върнат
зачислените им знаци в Главна дирекция
„Метрологичен надзор“.
(5) Невърнатите по ал. 2 и 4, изгубени или
откраднати знаци се обявяват на официалната
интернет страница на ДАМТН за невалидни.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 14. Създават се чл. 17 – 21:
„Чл. 17. Лицата по чл. 4 трябва да осигуряват калибриране на еталоните и на спомагателното оборудване в акредитирани лаборатории през период не по-голям от 5 години.
Чл. 18. Оправомощените лица за извършване на проверка на стендове за измерване на
спирачните сили на пътно превозно средство,
газоанализатори на отработени газове от
моторни превозни средства или димомери са
длъжни да отразяват проверките в информа-
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ционната система по чл. 11, ал. 3 на Наредба
№ Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства.
Чл. 19. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор публикува на
официалната си интернет страница следната
информация за оправомощените лица:
1. данни за лицето и лабораториите;
2. номера на заповедта за оправомощаване;
3. срока на валидност на оправомощаването;
4. вида на проверката и обхвата на измерване при проверка;
5. номерата на зачислените индивидуални
знаци за проверка;
6. средствата за измерване за проверката,
за които е оправомощено лицето.
Чл. 20. При постъпило уведомление от оправомощено лице за временно преустановяване
на дейност това обстоятелство се отразява в
информацията по чл. 19.
Чл. 21. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води и публикува на
официалната си интернет страница „Списък

С Т Р. 7

на лицата, на които е отнето оправомощаването“, в който се вписват следните данни:
1. данни за лицето и лабораториите;
2. номера на заповедта за оправомощаване;
3. номера на заповедта за отнемане на
оправомощаването.“
§ 15. В приложение № 1 към чл. 2 се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думата „или“ се заменя с „и/или“.
2. В т. 5 думата „природен“ се заличава.
3. Точка 6 се отменя.
4. В т. 7 думата „Радарскоростомери“ се
заменя с „Радарни скоростомери“;
5. В т. 8 думите „Спирачни стендове за
автомобили“ се заменят със „Стендове за
измерване на спирачните сили на пътни превозни средства“.
6. В т. 9 думата „на“ се заменя със „за“.
7. В т. 10 думите „за отработени газове
от бензинови двигатели“ се заменят с „на
о т рабо т ени газове о т мо т орни п ревозни
средства“.
8. Точка 12 се отменя.
9. В т. 13 думата „атомни“ се заменя с
„ядрени“.
§ 16. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1

До
Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор
ЗАЯВЛЕНИЕ
за оправомощаване за проверка на средства за измерване
От ..............................................................................................................................................................
(име, седалище и адрес на управление, ЕИК/код по Булстат, нормативен акт за създаване и брой на „Държавен вестник“, в който е обнародван, телефон и факс на заявителя)

Адрес за кореспонденция: (адрес, телефон и факс, e-mail):
Представлявано от ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(трите имена на представляващия)

□ 1. Кандидатствам за оправомощаване за1:
първоначална проверка;
последваща проверка;
първоначална и последваща проверка
□ 2. Да бъде извършена промяна в заповедта за оправомощаване:
................................................................................................................................................................... ,
(попълват се съответните таблици в зависимост от настъпилата промяна в заповедта за оправомощаване)
на следните средства за измерване:
№ по
ред

1

1
2

Наименование на сред- Тип на средството
ството за измерване, комза измерване2
понента, спомагателното
оборудване или допълнителното устройство
2
3

№ в регистъра на Обхват на изодобрените за измерване
ползване типове
средства за измерване2
4
5

Клас на
точност/
допустима
грешка
6

Нужното се отбелязва.
Попълва се, когато лицето кандидатства за проверка само на определени типове средства за измерване.
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Разполагам със следните еталони, оборудване, помещения и персонал, необходими за извършване на дейността:
А. Списък на еталоните и сертифицираните сравнителни материали
№
по
ред

Наименование на средството за
измерване или сравнителния материал

Тип

Производител

№ и дата на свидетелството за калибриране или
сертификата

1

2

3

4

5

Б. Списък на спомагателното оборудване, включително спомагателните средства за измерване

3

№
по
ред

Наименование на оборудването
или средството за измерване

Тип

Производител

№ на свидетелството за
калибриране3

1

2

3

4

5

Попълва се за средства за измерване.

В. Списък на помещенията или мобилните лаборатории, в които ще се извършва проверката
на средствата за измерване
№
по ред

Помещение/мобилна
лаборатория

1

2

Площ, m 2 Граници на влияещи- Средства за измерване
те фактори (темпе- за контрол на влияещиратура, относителна те фактори (№ по ред от
влажност и др.) в посписък Б)
мещението или мобилната лаборатория
3

4

5

Г. Данни за персонала, който ще извършва проверките
Наименование на структурното звено (попълва се, ако е обособено такова): ........................
....................................................................................................................................................................
Адрес, телефон, факс, e-mail на прекия ръководител: .................................................................
....................................................................................................................................................................
№ по
ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност

1

2

3

Образование, сте- № и дата на серпен и специалност, тификата за обу№ и дата на дипло- чение по системи
мата
за управление
4

1.

Ръководител

2.

Отговорник за системата за управление 4

5

4

3.
4

Когато е и служител, който ще извършва проверките, това се отбелязва .

Прилагам следните документи по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за реда за оправомощаване на
лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
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Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
(отбелязва се избраният начин на получаване и се полага подпис)
□ На място в звеното за административно обслужване на ДАМТН

(подпис на
заявителя)

□ Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на
адрес:………………………………………………………………………………………..…., и декларирам, че пощенските
разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни (подпис на
цели
заявителя)
□ С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адрес …………...
и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да (подпис на
бъдат пренасяни за служебни цели
заявителя)
□ С международна куриерска услуга на адрес: …………………………………………………………………………....,
и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да (подпис на
бъдат пренасяни за служебни цели
заявителя)
□ По електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и (подпис на
електронните удостоверителни услуги
заявителя)

Дата:
Пряк ръководител на дейността по проверка на средства за измерване:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис)

Заявител: .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 18. Започналите до влизането в сила на
постановлението производства по оправомощаване се довършват по досегашния ред.
§ 19. Оправомощените до влизането в
сила на постановлението лица са длъжни
да изпълнят изискванията на § 14 относно
чл. 17 в едногодишен срок от обнародването
на наредбата.
§ 20. Оправомощените лица са длъжни да
приведат системите за управление по чл. 6
от Наредбата за реда за оправомощаване на
лица за проверка на средства за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол, в
съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018
„Общи изисквания за компетентността на
лаборатории за изпитване и калибриране
(ISO/IEC 17025:2017)“ в срок до 1 юни 2021 г.
§ 21. В тримесечен срок от влизането в
сила на постановлението ДАМТН публикува
на официалната си интернет страница конспектите по чл. 10, ал. 3.
§ 22. В Наредбата за опаковките, използвани
като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, приета с Постановление
№ 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.),
в чл. 20 ал. 4 се изменя така:

„(4) Номиналната вместимост на бутилките се обявява в литри, милилитри или
сантилитри.“
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2497

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 20 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за
компенсация на намалението в приходите от
данък върху таксиметров превоз на пътници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за д ру г и целеви разход и в размер
3 849 977 лв. по бюджетите на общините за
2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на
пътници, разпределени по общини съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2021 г. – 2 120 000 лв.;
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2. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2021 г. – 1 729 977 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на съответните общини с
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 107, ал. 4
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. и чл. 15 от Постановление
№ 408 на Министерския съвет от 2020 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Репуб
лика България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от
2021 г.; изм., бр. 13 и 16 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г.
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Община
Област Благоевград
Банско
Благоевград
Област Бургас
Айтос
Бургас
Поморие
Созопол
Област Варна
Варна
Област Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица
Павликени
Област Враца
Враца
Мездра
Област Габрово
Габрово
Област Кърджали
Кърджали
Област Ловеч

Средства
за общината
(лв.)
5 000
85 600
2 008
157 260
375
2 683

ВЕСТНИК
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№
по
ред

Община

Средства
за общината
(лв.)

15.

Ловеч

17 567

16.

Троян

3 792

Област Монтана
17.

Монтана

7 575

Област Плевен
18.

Плевен

49 225

Област Пловдив
19.

Асеновград

20.

Пловдив

21.

Хисаря

6 100
401 363
465

Област Разград
22.

Исперих

262

Област Русе
23.

Русе

109 700

Област Силистра
24.

Силистра

4 858

Област Сливен
25.

Нова Загора

26.

Сливен

1 600
27 500

Област Смолян
27.

Доспат

28.

Столична община

200
2 240 700

Област Софийска
29.

Ботевград

30.

Костенец

4 000
300

Област Стара Загора
31.

Раднево

3 200

Област Хасково
32.

Димитровград

33.

Хасково

2 513
12 440

Област Ямбол
34.

Ямбол
Общо

18 150
3 849 977

2584

551 070
56 200
9 600
1 400
20 050
100
37 533
9 588

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 20 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2021 г. за Държавния авиационен оператор
в размер 1 526 000 лв. за дейностите по об-
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служване на официални лица и делегации,
преминаващи през ВИП „А“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
(3) Със средства по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация,
управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“,
в т.ч. показател персонал със 796 774 лв. по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2021 г.
(4) Със сумата в размер 729 226 лв. да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2021 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 21 АПРИЛ 2021 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които се
събират от Министерството на икономиката
по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС)
2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията
с някои стоки, които биха могли да бъдат
използвани с цел изпълнение на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират от Министерството
на икономиката по Закона за изпълнение

ВЕСТНИК
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на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г.
относно търговията с някои стоки, които биха
могли да бъдат използвани с цел изпълнение
на смъртно наказание, изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба, приета с
Постановление № 138 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3 думите „и/или за регистрация за
брокерска дейност с изделия и технологии с
двойна употреба“ се заличават;
б) създава се т. 3а:
„3а. за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия
и технологии с двойна употреба – 200 лв.;“.
2. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дължимите такси по чл. 1 се заплащат
в брой, безкасово или с банков превод по
сметката на Министерския съвет.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дължимите такси по чл. 2 и 3 се
заплащат в брой, безкасово или с банков
превод по сметката на Министерството на
икономиката.“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Плащанията в брой или безкасово се
удостоверяват със съответния документ за
извършено плащане.“
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химичес
ки вещества и техните прекурсори, приета с
Постановление № 213 на Министерския съвет
от 2008 г. (ДВ, бр. 80 от 2008 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дъл ж имите такси по тарифата се
заплащат в брой, безкасово или с банков
превод по сметката на Министерството на
икономиката.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Плащанията в брой или безкасово се
удостоверяват със съответния документ за
извършено плащане.“
§ 3. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1236/2005 относно търговията с някои стоки,
които биха могли да бъдат използвани с цел
прилагане на смъртно наказание, изтезания
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или други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание, одобрена с Постановление № 289 на Министерския
съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 98 от 2009 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание и в изпълнение на изискванията
на чл. 2 от Закона за държавните такси и на
чл. 4, ал. 1 и 3 от Закона за ограничаване на
плащанията в брой.

ТАРИФА

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2021 г.

за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение
на Регламент на Европейския парламент и
на Съвета № 2019/125 относно търговията
с някои стоки, които биха могли да бъдат
използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание
Чл. 1. За разглеждане на заявления и за
издаване на документи от министъра на икономиката се заплащат следните такси:
1. за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за износ, внос, транзит,
предоставяне на техническа помощ или за
брокерски услуги и/или за изменение, и/или
допълнение, и/или за продължаване срока на
валидност на издадено разрешение – 30 лв.;
2. за издаване на индивидуално разрешение
за износ, внос, транзит, предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги – 30 лв.;
3. за издаване на общо разрешение за износ
и за брокерски услуги – 40 лв.;
4. за издаване на изменено и/или допълнено
разрешение – 50 на сто от съответната такса
за първоначално издаване;
5. за издаване на продължено разрешение – 15 лв.
Чл. 2. (1) Дължимите такси по тарифата
се заплащат в брой, безкасово или с банков
превод по сметката на Министерството на
икономиката.
(2) За дата на плащане на дължимата такса
се счита денят, в който сумата е постъпила по
сметката на Министерството на икономиката.
(3) Направените банкови плащания се
удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.
(4) Плащанията в брой или безкасово се
удостоверяват със съответния документ за
извършено плащане.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за
изпълнение на Регламент на Европейския
парламент и на Съвета № 2019/125 относно
търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 21 АПРИЛ 2021 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2021 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на ефективното събиране
на всички държавни приходи“, бюджетна
програма „Администриране на държавните
приходи“, с 5 357 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма
„Защита на публичните финансови интереси“,
с 5 357 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2591

РЕШЕНИЕ № 364
ОТ 16 АПРИЛ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“
и морски плаж „Буните 2 – изток“, община
Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за уст ройст во т о на Черноморско т о
крайбрежие (ЗУЧК), § 24 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
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изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.)
във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1
от ЗУЧК, Решение № 604 на Министерския
съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на
минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682
на Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на заместник министър-председателя
по икономическата и демографската политика
и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Буните 2 – запад“
и морски плаж „Буните 2 – изток“, район
Приморски, община Варна, област Варна,
наричани по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесия са морски плаж
„Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните
2 – изток“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 8112 кв. м.
Частта от обекта на концесията морски
плаж „Буните 2 – запад“ е с обща площ в
размер 6579 кв. м, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2536.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на гр. Варна, район Приморски,
община Варна, област Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1516/19.05.2015 г. и
специализираната карта и регистър за обект:
Морски плаж № 25 – 10135.2536.186 „Буните
2“, приета с Протокол № 5 от 12 – 13.02.2013 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.
Частта от обекта на концесията морски
плаж „Буните 2 – изток“ е с обща площ в
размер 1533 кв. м, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2536.187 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на гр. Варна, район Приморски,
община Варна, област Варна, одобрени със
Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1515/19.05.2015 г. и
специализираната карта и регистър за обект:
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Морски плаж № 24 – 10135.2536.187 „Буните
2“, приета с Протокол № 5 от 12 – 13.02.2013 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания.
Активната плажна площ на обекта на концесията е с размер 7463 кв. м, като частта от
обекта на концесията морски плаж „Буните
2 – запад“ е с активна плажна площ в размер
6238 кв. м и с точки, определящи активната
плажна площ, от № 25 до № 46 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“, а частта от обекта на концесията
морски плаж „Буните 2 – изток“ е с активна
плажна площ в размер 1225 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ, от № 1
до № 24 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на частта от
обекта на концесията морски плаж „Буните
2 – запад“ не е включена площта на каменист
плаж в размер 341 кв. м, а в активната плажна
площ на частта от обекта на концесията морски плаж „Буните 2 – изток“ не са включени:
площта на каменист плаж в размер 295 кв. м
и площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер 13 кв. м, представляващи две
бетонови площадки с площ 8 кв. м и 5 кв. м.
1.4. Обектът на концесията е с дължина
на бреговата линия 275 м, като дължината
на бреговата линия на частта от обекта на
концесията морски плаж „Буните 2 – запад“ е
в размер 177 м, с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 18
до № 36 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“, а дължината на
бреговата линия на частта от обекта на концесията морски плаж „Буните 2 – изток“ е в
размер 98 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1
до № 17 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
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1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която
осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
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3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия,
но не по-рано от 15 юни 2021 г. Срокът на
концесията не може да се продължава, освен
ако действащото законодателство го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила
един месец след сключването му, но не порано от 15 юни 2021 г., и при положение че
са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
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8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съг
ласно изискванията на Закона за опазване на
околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
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система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
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8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
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информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
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10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 32 786,46 лв.
без ДДС, определено съгласно Методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
база за изчисляване – в левове, и на размер
на отчисления от базата 6 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 6 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичането
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
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сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. когато това не противоречи на нормативен акт, страните по договора за концесия
може да подпишат допълнително споразумение
за формата и условията на плащане на първото годишно концесионно възнаграждение,
включително, но не само, чрез прихващане,
заместване, прехвърл яне на задъл жение/
вземане и други, при условията на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от ЗУЧК
до подписването на договора за концесия при
необходимост спечелилият откритата процедура участник е длъжен да съдейства във връзка
с оценката на рисковете за изпиране на пари
и финансиране на тероризма и прилагането
на Закона за мерките срещу изпиране на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
случай че спечелилият участник не представи
изисканите от него декларации и информация
за установяване на произхода на средствата,
идентифициране на клиента и извършването
на проверка по смисъла на ЗМИП, договор
за концесия може да не бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто;
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 16 393,23 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
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платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемичната обстановка, като
същото може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от
участниците, който иска да наблюдава пряко
заседанието, получава възможност за това
при условия и по ред, посочени от комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2498

РЕШЕНИЕ № 365
ОТ 16 АПРИЛ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за част от морски плаж „Устие на
река Велека“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необнародвано), изменено с
Решение № 682 на Министерския съвет от
2019 г., и мотивиран доклад на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика и министър на
туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – част от морски плаж „Устие на
река Велека“, община Царево, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
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1.1. Обектът на концесията е част от морски
плаж „Устие на река Велека“, обособена част
от крайбрежната плажна ивица, с обща площ
42 728 кв. м, попадащ върху част от поземлен
имот с идентификатор 66528.34.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на с. Синеморец, община Царево,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-1852 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 681/16.10.2001 г., специализираната карта и
регистър на oбект: морски плаж № 24 – „Устие на река Велека“, приета с Протокол
№ 6/5.12.2012 г., и обединена специализирана
карта на морските плажове и видовете дюни
на морски плаж „Устие на река Велека“,
приета с Протокол № 21-225/12.05.2015 г. на
Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16
септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването и ползването на плажните услуги от
хората с увреждания и е с размер на частта
от морския плаж 39 173 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 151 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на частта
от морски плаж „Устие на река Велека“ не е
включена общата площ на пясъчните дюни
в размер 3555 кв. м.
1.4. Частта от морски плаж „Устие на река
Велека“ е с дължина на бреговата линия 808 м
и с точки по границите, определящи общата
площ на частта от морския плаж от № 1 до
№ 89 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, кои
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то са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка дру га самостоятелна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално
и безо пасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извър
шва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
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и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
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8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение следва да се конкретизира в договора за
концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване
на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
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8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предло-
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жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на режимите
за ползване на Защитена местност „Устието
на река Велека“ и Природен парк „Странджа“
и на защитена зона BG0001007 „Странджа“
за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна и защитена зона
BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите
птици.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
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информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер, равен на
размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
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10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 12 217,41 лв.
без ДДС, определено съгласно Методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
база за изчисляване – в левове, и на размер
на отчисления от базата 3,9 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 3,9 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичането
на срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
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сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
11.3.4. когато това не противоречи на нормативен акт, страните по договора за концесия
може да подпишат допълнително споразумение
за формата и условията на плащане на първото годишно концесионно възнаграждение,
включително, но не само, чрез прихващане,
заместване, прехвърл яне на задъл жение/
вземане и други, при условията на т. 11.3.1.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в договора
за концесия или допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
12.5. В едномесечния срок от влизането в
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
до подписването на договора за концесия при
необходимост спечелилият откритата процедура участник е длъжен да съдейства във връзка
с оценката на рисковете за изпиране на пари
и финансиране на тероризма и прилагането
на Закона за мерките срещу изпиране на пари
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В
случай че спечелилият участник не представи
изисканите от него декларации и информация
за установяване на произхода на средствата,
идентифициране на клиента и извършването
на проверка по смисъла на ЗМИП, договор
за концесия може да не бъде сключен.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
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на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подоб
рение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните
общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната на страната. При промяна на това обстоятелство страните по договора за концесия
следва да сключат допълнително споразумение
по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
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19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 6108,71 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
може да предвиди възможност за промяна в
организацията на откритото заседание при
промяна на епидемичната обстановка, като
същото може да се проведе чрез видеоконферентна връзка или по друг начин и всеки от
участниците, който иска да наблюдава пряко
заседанието, получава възможност за това
при условия и по ред, посочени от комисията.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2499

РЕШЕНИЕ № 366
ОТ 16 АПРИЛ 2021 Г.

за прекратяване на открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг
юг“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 4 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 1, предложение
последно от Закона за концесиите, Решение
№ 44 на Министерския съвет от 2021 г. за
откриване на процеду ра за възлагане на
концесия за морски плаж „Къмпинг юг“,
община Царево, област Бургас (ДВ, бр. 6 от
2021 г.), проведена на 15 и 22 март 2021 г.
открита процедура, протокол за резултатите
от проведената процедура на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия, назначена
със Заповед № Р-23 на министър-председателя на Република България от 3 февруари
2021 г., доклад за резултатите от проведената
процедура на председателя на комисията за
организацията и провеждането на откритата
процедура за възлагане на концесия, моти-
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виран доклад на заместник министър-председателя по икономическата и демографската
политика и министър на туризма и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг
юг“, община Царево, област Бургас, поради
обстоятелството, че няма допуснат нито един
участник.
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
3. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда
на глава шеста от Закона за концесиите пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2500

РЕШЕНИЕ № 369
ОТ 21 АПРИЛ 2021 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за
национално представителна организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1,
2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника
за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ със седалище
и адрес гр. София, Столична община, район
„Средец“, ул. Христо Белчев № 21, вписано
в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под
№ 542, том 11, стр. 180, по ф. д. № 6295/1990 г.,
с ЕИК 121485764, за национално представителна организация за срок 4 години считано
от 9 май 2021 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2592
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Добавяне на нова глава 8 към Анекс I към
MARPOL 73/78 и последващи изменения на
Допълнението към IOPP свидетелството,
Форма В)
(Приети с Резолюция MEPC.186(59) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
17 юли 2009 г. В сила за Република България
от 1 януари 2011 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (наричан
по-долу „Протоколът от 1978 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на
Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., както е изменена с Протокола от
1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекс I към MARPOL 73/78,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекс I към MARPOL 73/78
относно добавянето на нова глава 8 и последващите изменения на Допълнението към
IOPP свидетелството, Форма В, чийто текст
се съдържа в приложението към настоящата
резолюция;
2. Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2010 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50% от
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брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организация за възраженията
си по измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2011 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL 73/78 заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението; и
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
MARPOL 73/78, копия от настоящата резолюция и приложението към нея.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Добавяне на нова глава 8 към Анекс I към
MARPOL 73/78 и последващи изменения на
Допълнението към IOPP свидетелството,
Форма В)
1 Добавя се нова глава 8:
„ГЛАВА 8 – П РЕДОТВРАТЯВА НЕ Н А
З А М Ъ Р С Я В А Н Е Т О ПО
ВРЕМЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕФТЕН ТОВАР
МЕЖДУ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ В МОРЕТО
Правило 40
Обхват на прилагане
1 Разпоредбите, съдържащи се в настоящата глава, се прилагат за нефтени танкери
с брутен тонаж, равен на или по-голям от
150 тона, които извършват прехвърляне
на нефтен товар между нефтени танкери
в морето (операции по прехвърляне от
кораб на кораб, операции по ПКК) и за
техните операции по ПКК, извършени
на или след 1 април 2012 г. Операциите
по ПКК, проведени преди тази дата, но
след одобрението на Плана за управление
на операциите по прехвърляне на нефтен
товар между нефтени танкери в морето
(План за операциите по ПКК), изискуем по правило 41.1, трябва, доколкото е
възможно, да се осъществяват съгласно
съответния План за операциите по ПКК.
2 Разпоредбите, съдържащи се в настоящата глава, не се прилагат за операции
по прехвърляне на нефт, свързани със
стационарни или плаващи платформи,
включително сондажни платформи; плаващи съоръжения за добиване, съхранение
и разтоварване, използвани за офшорно
добиване и съхранение на нефт, и плаващи складови съоръжения, използвани
за офшорно съхранение на добит нефт.
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 Разпоредбите, съдържащи се в насто3
ящата глава, не се прилагат за операции
по зареждане с гориво.
4 Разпоредбите, съдържащи се в настоящата глава, не се прилагат за операции
по ПК К, необходими за осигу ряване
безопасността на даден кораб или за
спасяване на човешки живот на море,
или за борба с конкретни инциденти на
замърсяване с цел свеждане до минимум
на щетите от замърсяването.
5 Разпоредбите от настоящата глава не
се прилагат за операции по ПКК, при
които един от участващите кораби е военен кораб, спомагателен или друг кораб,
притежаван или експлоатиран от дадена
държава и използван към момента за
правителствени нетърговски цели. Всяка
държава обаче, приемайки подходящите мерки, ненакърнявайки действията
или експлоатационните способности на
такива кораби, следва да гарантира, че
операциите по ПКК се осъществяват,
доколкото това е разумно и възможно,
по начин, съвместим с настоящата глава.
Правило 41
Общи правила за безопасност и опазване
на околната среда
1 Всеки нефтен танкер, участващ в операции по ПКК, трябва да носи на борда
си план, определящ как да се провеждат
операциите по ПКК (План за операциите
по прехвърляне от кораб на кораб, План
за операциите по ПКК) не по-късно от
датата на първия годишен, междинен
или подновителен преглед на кораба,
който трябва да се извърши на или след
1 януари 2011 г. Планът за операциите
по ПКК на всеки нефтен танкер трябва
да бъде одобрен от Администрацията.
Планът за операциите по ПКК трябва да
е изготвен на работния език на кораба.
2 Планът за операциите по ПКК трябва да бъде разработен при вземане под
внимание на информацията, съдържаща
се в насоките за най-добри практики за
операциите по ПКК, определени от Организацията. Планът за операциите по ПКК
може да бъде включен в съществуваща
система за управление на безопасността,
изисквана съгласно глава IX от Международната конвенция за безопасност
на човешкия живот на море от 1974 г.,
както е изменена, ако това изискване е
приложимо за въпросния нефтен танкер.
3 Всеки нефтен танкер, който е предмет
на разпоредбите на настоящата глава и
участва в операции по ПКК, трябва да
спазва своя План за операциите по ПКК.
4 Лицето, което упражнява цялостен
консултативен контрол върху операциите

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

по ПКК, трябва да е квалифицирано да
изпълнява всички съответни задължения,
като се вземат предвид квалификациите,
съдържащи се в насоките за най-добри
практики за операциите по ПКК, определени от Организацията.
5 Записите на операциите по ПКК трябва
да се съхраняват на борда в продължение
на три години и да са лесно достъпни за
проверка от дадена страна по настоящата
Конвенция.
Правило 42
Уведомление
1 Всеки нефтен танкер, предмет на разпоредбите на настоящата глава, който
планира операции по ПКК в териториалното море или в изключителната икономическа зона на Страна по настоящата
Конвенция, трябва да уведоми тази страна
не по-малко от 48 часа преди планираните операции. Когато в изключителни
случаи цялата информация, посочена в
параграф 2, не е налична не по-малко
от 48 часа преди операциите, нефтеният
танкер, разтоварващ нефтения товар,
трябва да уведоми Страната по настоящата Конвенция не по-малко от 48 часа
предварително за това, че ще се извършва
операция по ПКК, като информацията,
посочена в параграф 2, трябва да бъде
предоставена на Страната при първа
възможност.
2 Уведомлението, посочено в параграф 1
от настоящото правило, трябва да включва
най-малко следното:
.1 и ме, флаг, позивна, IMO номер и
очаквано време на пристигане на
нефтени те танкери, у част ващи в
операциите по ПКК;
.2 д ата, час и географско местоположение в началото на планираните
операции по ПКК;
.3 д али операциите по ПКК ще се извършват на котва или на ход;
.4 в ид и количество на нефта;
.5 п ланирана продължителност на операциите по ПКК;
.6 и дентификация (наименование) на
доставчика на услуги за операции
те по ПКК или на лицето, което
упражнява цялостен консултативен
контрол, както и информация за
контакт с него; и
.7 п отвърждение, че нефтеният танкер
има на борда си План за операции
по ПКК, отговарящ на изискванията
на правило 41.
3 А ко очакваният час на пристигане на
нефтен танкер на мястото или в зоната
за операциите по ПКК се промени с
повече от шест часа, капитанът, соб-
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ственикът или агентът на този нефтен
танкер трябва да предостави на Страната по настоящата Конвенция нов
прогнозен час на пристигане, посочен
в параграф 1 от настоящото правило.“
2 В Описанието на конструкцията и оборудването за нефтени танкери, Форма В, се добавя
нов раздел 8А, както следва:
„8А Операции по прехвърляне на нефт от
кораб на кораб на море
(правило 41)
8A.1 Нефтеният танкер е снабден с План
за операции по ПКК.“
2239

Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Изменения на правила 1, 12, 13, 17 и 38 от
Анекс I към MARPOL 73/78, на допълнението
към Международното свидетелство за предот
вратяване замърсяването с нефт и на части
I и II от Дневника за нефтените операции)
(Приети с Резолюция MEPC.187(59) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
17 юли 2009 г. В сила за Република България
от 1 януари 2011 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (наричан
по-долу „Протоколът от 1978 г.“), които заед
но определят процедурата за изменение на
Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.
(MARPOL 73/78),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекс I към MARPOL 73/78,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква а) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекс I към MARPOL 73/78
по отношение на правила 1, 12, 13, 17 и 38 и
допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването с
нефт и част I и част II от Дневника за нефтените операции, чийто текст се съдържа в
приложението към настоящата резолюция;
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2. Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2010 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50% от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организация за възраженията
си по измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2011 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL 73/78 заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението; и
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
MARPOL 73/78, копия от настоящата резолюция и приложението към нея.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС I КЪМ MARPOL 73/78
(Изменения на правила 1, 12, 13, 17 и 38 от
Анекс I към MARPOL 73/78, на допълнението
към Международното свидетелство за предот
вратяване замърсяването с нефт и на части
I и II от Дневника за нефтените операции)
П р и л о ж е н и е

1

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРАВИЛА 1, 12, 13, 17 И
38 ОТ АНЕКС I КЪМ MARPOL
Правило 1 – Определения
1 След точка .30 се добавят следните нови
точки .31, .32, .33 и .34:
„.31 Нефтени остатъци, утайки (слъдж)
означава остатъчните нефтопродукти
от отработени масла, генерирани по
време на нормалната експлоатация на
кораба, като например тези, които са
резултат от пречистването на гориво
или смазочни масла за основни или
спомагателни двигатели, сепарирани
отработени масла от оборудването
за филтриране на нефт, отработени
масла, събирани в утаители, и отработени хидравлични и смазочни масла.
.32 Т
 анк за нефтени остатъци, утайки
(слъдж танк) означава танк, в който има нефтени остатъци, у тайки
(слъдж), от който те могат да се отстранят директно през стандартното
съединение за изхвърляне или чрез
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други одобрени средства за отстраняване.
.33 О маслени сантинни води означава
води, които може да са замърсени с
нефт в резултат на течове или дейности по поддръжката в машинните
отделения. Всяка течност, влизаща
в сантинната система, включително
в сантинните кладенци, сантинните
тръбопроводи, горните части на танковете или сантинните танкове, се
счита за сантинни води.
.34 С ъбирателен танк за сантинни води
означава танк за събиране на омаслени
(сантинни) води преди тяхното отстраняване, прехвърляне или предаване.“
Правило 12 – Танкове за нефтени остатъци,
утайки (слъдж танкове)
2 П араграф 1 се изменя, както следва:
„1 Всеки кораб с брутен тонаж, равен на
или по-голям от 400 бруто тона, трябва да
бъде снабден с танк или танкове с подходящ
капацитет, като се вземат предвид видът
на машините и механизмите и продължителността на пътуването, за приемане
на нефтените остатъци, утайки (слъдж),
които не могат да бъдат обработени по
друг начин в съответствие с изискванията
на този Анекс.“
3 К ъм параграф 1 се добавя следният нов
параграф 2:
„ 2 Нефтените остатъци, утайки (слъдж)
могат да се отстраняват директно от слъдж
танковете чрез стандартното съединение
за сдаване, посочена в правило 13, или
чрез всяко друго одобрено средство за
изхвърляне. Слъдж танковете:
.1 т рябва да бъдат снабдени с помпа,
предназначена за сдаване, която да
може да изсмуква нефтените остатъци,
утайки (слъджа) от тях; и
.2 т рябва да нямат връзки за прехвърляне
към сантинната система, събирателните сантинни танкове или нефтоводните сепаратори, освен ако не са
оборудвани с дренажи, с ръчно задействани самозатварящи се клапани и
механизми за последващо визуално
наблюдение на утаената вода, които
водят до събирателен танк за сантинни
води или до сантинен кладенец, или
до алтернативно приспособление, при
условие че това приспособление не е
директно свързано със системата от
сантинни тръбопроводи.“
4 Съществуващите параграфи 2 и 3 се
преномерират съответно на 3 и 4.
Правила 12, 13, 17 и 38
5 Думата „слъдж“ в правила 12.2, 13, 17.2.3,
38.2 и 38.7 се заменя с думите „нефтени остатъци, утайки (слъдж)“.
6 Думите „и други нефтени остатъци“ в
правило 17.2.3 се заличават.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО КЪМ
МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НЕФТ – НА ФОРМА А (ЗА КОРАБИ,
РАЗЛИЧНИ ОТ НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ) И
НА ФОРМА В (ЗА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ)
1 Съществуващият раздел 3 от допълнението към Международното свидетелство за
предотвратяване на замърсяването с нефт,
форма А и форма В, се заменя със следното:
„3 Средства за събиране и отстраняване на
остатъци от масла, утайки (слъдж) (правило
12) и събирателни танкове за сантинни води
3.1 Корабът е снабден с танкове за нефтени
остатъци, утайки (слъдж) за съхранение на
нефтени остатъци, утайки (слъдж) на борда,
както следва:
Идентификация на
танка

Местоположение
на танка
Ребра
(от) – (до)

Обем (m 3)

Странично
разположение
Общ обем: ... m 3

3.2 Средства за отстраняване на нефтени
остатъци, у тайки (слъдж), съхранявани в
танкове за нефтени остатъци, утайки (слъдж):
3.2.1 Инсинератор за нефтени остатъци,
утайки (слъдж), максимален капацитет kW
или kcal/h (ненужното се заличава)
□
3.2.2 Спомагателен котел, подходящ за изгаряне на нефтени остатъци, утайки (слъдж) □
3.2.3 Други приемливи средства, посочете
кои ....................................................................... □
3.3 Корабът е снабден със събирателен(и)
танк(ове) за съхранение на борда на омаслени
сантинни води, както следва:
Идентификация
на цистерната

Местоположение на
цистерната
Ребра
(от) – (до)

Обем (m 3)

Странично разположение
Общ обем: ... m 3“

“
2 Терминът „(изисквания за двойно дъно)“
в края на точка 5.8.2 от форма В се заличава.
3 Параграфи 5.8.5 и 5.8.7 се заменят със
следното:
„5.8.5 Корабът не попада в приложното
поле на правило 20 (поставете отметка в съответното поле, което е приложимо):
.1 К орабът е с дедуейт, по-малък от
5000 тона
□
.2 К орабът съответства на правило
20.1.2
□
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.3 К
 орабът съответства на правило
20.1.3
□“
„5.8.7 Корабът е извън приложното поле на
правило 21 (поставете отметка в съответното
поле, което е приложимо):
.1 К орабът е с дедуейт, по-малък от
600 тона
□
.2 К орабът съответства на правило 19
(дедуейт ≥ 5000 тона)
□
.3 К орабът съответства на правило
21.1.2
□
.4 Корабът съответства на правило 21.4.2
(600 тона ≤ дедуейт < 5000 тона) □
.5 К орабът не превозва „тежки нефтопродукти“, както е определено
в п ра ви ло 21.2 о т А некс I к ъм
MARPOL
□“
4 Параграф 6.1.5.4 се заличава от допълнението към Международното свидетелство
за предотвратяване на замърсяването с нефт,
форма В.
П р и л о ж е н и е

3

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЧАСТИ I И II ОТ ДНЕВНИК А ЗА НЕФТЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ
1. Раздели (А) до (Н) от част I на Дневника за нефтените операции се заменят със
следното:
„(А) Баластиране или почистване на горивните танкове
1 . Идентификация на баластирания(те)
танк(ове).
2 . Бил ли е почистен танкът след последното приемане на нефт, ако не, посочва се
видът на нефта, превозван по-рано в него.
3. Процес на почистване:
.1 местоположение на кораба в началото
и в края на почистването;
.2 и дентификация на танковете, в които
са използвани един или друг метод
(изплакване, обработка с пара, почистване с химикали; вид и количество на
използваните химикали, в m 3);
.3 и дентифициране на цистерните, в
които е прехвърлена водата за почистване, и количеството в m 3.
4. Баластиране:
.1 м естоположение на кораба и време в
началото и в края на баластирането;
.2 количество на баласта, ако танковете
не са почистени, в m 3.
(В) Изхвърляне на мръсен баласт или
вода от почистването на горивните танкове,
посочени в раздел (А)
5. Идентификация на танка(овете).
6. Местоположение на кораба в началото
на изхвърлянето.
7. Местоположение на кораба в края на
изхвърлянето.
8. Скорост(и) на кораба по време на изхвърлянето.
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9. Метод на изхвърляне:
.1 през оборудване за 15 ppm;
.2 в приемни съоръжения.
10. Изхвърлено количество, в m 3.
(С) Събиране, прехвърляне и отстраняване
на нефтени остатъци, утайки (слъдж)
11. Събиране на нефтени остатъци, утайки
(слъдж).
Количества остат ъци, у тайк и (слъд ж),
съхранявани на борда. Количеството следва
да се записва ежеседмично (това означава,
че количеството трябва да се записва веднъж
седмично, дори ако пътуването продължава
повече от една седмица):
.1 идентификация на танка(овете)
.2 капацитет на танка(овете).......... m 3
.3 общо задържано количество ..... m 3
.4 количество на остатъците, събрани
ръчно ............................................. m 3
(Операторът инициира ръчно събиране, при което нефтени остатъци,
утайки (слъдж) се прехвърлят в слъдж
танковете)
12. Методи за прехвърляне или отстраняване на нефтени остатъци, утайки (слъдж).
Посочва се количеството прехвърлени или отстранени нефтени остатъци, изпразненият(ите)
танк(ове) и количеството, останало на борда
в m 3:
.1 в п риемни съоръжени я (посочва се
пристанището);
.2 в д ру г (и) т а н к (ов е) (по с оч в а(т) с е
танкът(овете) и общото съдържание в
него (тях);
.3 и згаряне (посочва се общото време на
операцията по изгарянето);
.4 д руг метод (посочва се какъв).
(D) Неавтоматично стартиране на изхвърляне зад борд, прехвърляне или отстраняване
по друг начин на сантинни води, събрани в
машинното отделение на кораба
13 Изхвърлено, прехвърлено или отстранено
количество, в m 3.
14 Време на изхвърляне, прехвърляне или
отстраняване (начало и край).
15 Метод на изхвърляне, прехвърляне или
отстраняване:
.1 п рез оборудване за очистване до 15 ppm
(посочва се местоположението на кораба
в началото и в края на операцията);
.2 в п риемни съоръжени я (посочва се
пристанището)2;
.3 в утаителен (слоп) танк, в събирателен
танк или в друг танк(ове) (посочва(т) се
танкът(овете), прехвърленото количество
и общото количество, задържано на
борда, в m 3).
(E) Автоматично стартиране на изхвърляне зад борд, прехвърляне или отстраняване
по друг начин на сантинни води, събрани в
машинното отделение на кораба
16 Време и местоположение на кораба,
когато системата е поставена в автоматичен
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режим на работа за изхвърляне зад борд през
оборудване за очистване до 15 ppm.
17 Времето, когато системата е поставена
в автоматичен режим на работа за прехвърляне на сантинни води в събирателен танк
(посочва се танкът).
18 Времето, когато системата е поставена
в ръчен режим на работа.
(F) Състояние на оборудването за филтриране на нефт
19 Час на неизправността в системата.
20 Час, когато системата е приведена в
действие.
21 Причини за неизправностите.
(G) Случайно или друго извънредно изхвърляне на нефт
22 Време на настъпване на събитието.
23 Място или позиция на кораба в момента
на настъпване на събитието.
24 Приблизително количество и вид на
нефта.
25 Обстоятелства по изхвърлянето или изпускането, причините за това и общи бележки.
(H) Бункероване с гориво или наливно
смазочно масло
26 Бункероване с гориво:
.1 Място на бункероването.
.2 Време на бункероването.
.3 Вид и количество на горивото и идентификация на горивния(ите) танк(ове)
(посочва се добавеното количество в тонове и общото съдържание в танка(овете).
.4 Вид и количество на смазочното масло
и идентификация на танка(овете) (посочва се добавеното количество в тонове и
общото съдържание в танка(овете).“
2 Раздел (J) от част II на Дневника за
нефтените операции се заменя със следното:
„(J) Събиране, прехвърляне и отстраняване на остатъци и нефтосъдържащи смеси,
останали необработени
55 Идентификация на танковете
56 Прехвърлено или отстранено количество от всеки танк (посочва се оставащото
количество, в m 3).
57 Метод на прехвърляне или отстраняване:
.1 п редаване в приемни съоръжения (посочва се пристанището и съответното
количество);
.2 с месване с товара (посочва се количеството);
.3 п рехвърляне в или от друг(и) танк(ове),
включително прехвърляне от танкове за слъдж или за сантинни води в
машинното отделение (посочват се
танкът(овете), прехвърленото количество и общото количество в него
(тях), в m 3); и
.4 д руг метод (посочва се какъв); посочва
се отстраненото количество в m 3.“
2245
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Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Разпоредби за особените райони и определяне на Балтийско море за особен район по
Анекс IV към MARPOL 73/78)
(Приети с Резолюция MEPC.200(62) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
15 юли 2011 г. В сила за Република България
от 1 януари 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (наричан
по-долу „Протоколът от 1978 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на
Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., както е изменена с Протокола от
1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид проектите за изменения
на Анекс IV към MARPOL 73/78,
1. Приема, в съответствие с член 16, пара
граф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекс IV към MARPOL 73/78,
чийто текст се съдържа в приложението към
настоящата резолюция;
2. Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2012 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50% от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организацията за възраженията си по измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL 73/78 заверени
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копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението; и
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
MARPOL 73/78, копия от настоящата резолюция и приложението към нея.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС IV КЪМ MARPOL
73/78
1 Към правило 1 се добавят нови параграфи
5bis, 7bis и 7ter:
„ 5bis Особен район означава морска зона, в
която по технически причини във връзка
с нейното океанографско и екологично
състояние, както и поради особения характер на трафика, се изисква приемането
на специални задължителни методи за
предотвратяване замърсяването на морето с отпадъчни води.
Особени райони са:
.1 р айонът на Балтийско море, както
е определен в правило 1.11.2 от
Анекс I; и
.2 в сяка друга морска зона, определена от Организацията в съответствие с критериите и процедурите
за определяне на особени райони
по отношение предотвратяването
на замърсяването с отпадъчни води
от кораби.
7bis Пътник е всяко лице, различно от:
.1 к апитана и членовете на екипажа,
или други лица, назначени или ангажирани в каквото и да е качество
на борда на кораба във връзка с
работата на този кораб; и
.2 д ете на възраст под една година.
7ter Пътнически кораб е кораб, който превозва повече от 12 пътници.
За целите на прилагането на правило 11.3
нов пътнически кораб е пътнически кораб:
.1за който е сключен договор за пос
трояване, или при липсата на такъв
договор – килът, на който е заложен
или който се намира на сходен етап
на изграждане, на или след 1 януари
2016 г.; или
.2 който ще бъде доставен две години
или повече след 1 януари 2016 г.
Съществуващ пътнически кораб е пътничес
ки кораб, който не е нов пътнически кораб.“
2 Към правило 9 се добавя нов параграф 2:
„ 2 Чрез дерогация от параграф 1 всеки пътнически кораб, който съгласно
правило 2 трябва да съответства на разпоредбите на този Анекс и за който се
прилага правило 11.3, докато е в особен
район, трябва да бъде оборудван с една
от следните системи за отпадъчни води:
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.1 с истема за обработка на отпадъчните
води, типово одобрена от Администрацията съгласно стандартите и
методите за изпитване, разработени
от Организацията, или
.2 с ъбирателен танк с вместимост,
която удовлетворява изискванията
на Администрацията за съхранение
на всички отпадъчни води, предвид
експлоатацията на кораба, броя на
лицата на борда и други фактори,
които имат значение. Събирателният
танк трябва да бъде конструиран по
начин, удовлетворяващ Администрацията и да разполага със средства
за визуално определяне на количес
твото на неговото съдържание.“
3 Правило 11 се заменя със следното:
„Правило 11
Изхвърляне на отпадъчни води
„А Изхвърляне в морето на отпадъчни
води от кораби, различни от пътнически кораби във всички зони, както и
изхвърлянето в морето на отпадъчни
води от пътнически кораби извън особените райони
1 При спазване на разпоредбите на правило 3 от този Анекс изхвърлянето на
отпадъчни води в морето е забранено
освен в случаите, когато:
.1 корабът изхвърля раздробени и дезинфекцирани отпадъчни води, като
използва одобрена от Администрацията в съответствие с правило 9.1.2
от този Анекс система, на разстояние по-голямо от 3 морски мили
от най-близкия бряг, при условие
че съхраняваните в събирателни
танкове отпадъчни води или отпадъчните води от помещения с живи
животни не се изхвърлят наведнъж,
а с умерен интензитет, като при това
корабът е на ход със скорост не помалка от 4 възела; интензитетът на
изхвърляне трябва да бъде одобрен
от Администрацията въз основа на
стандартите, разработени от Организацията; или
.2 к орабът има одобрена система за
обработка на отпадъчните води,
коя то е осви детелст вана от А дминист раци ята като отговаряща
на експлоатационните изисквания,
посочени в правило 9.1.1 от този
Анекс и в потока от отпадъчни води
не се съдържат видими плаващи
твърди вещества и изхвърлянето
не предизвиква промяна в цвета на
заобикалящата вода.
2 Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат за кораби, извършващи дейности във
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води под юрисдикцията на дадена държава
и посещаващите кораби от други държави,
докато са в тези води и изхвърлят отпадъчни води в съответствие с по-малко строгите
изисквания, които могат да бъдат наложени
от такава държава.
B Изхвърляне на отпадъчни води от пътнически кораби в особени райони
3 При спазване на разпоредбите на правило
3 от този Анекс изхвърлянето на отпадъчни
води от пътнически кораб в особен район е
забранено:
a) з а нови пътнически кораби на или след
1 януари 2016 г. при спазване на параграф
2 от Правило 12bis; и
b) з а съществуващи пътнически кораби на
или след 1 януари 2018 г. при спазване
на параграф 2 от правило 12bis,
освен когато са изпълнени следните условия:
корабът има одобрена система за обработка на отпадъчните води, която е
освидетелствана от Администрацията
като отговаряща на експлоатационните
изисквания, посочени в правило 9.2.1 от
този Анекс и в потока от отпадъчни води
не се съдържат видими плаващи твърди
вещества и изхвърлянето не предизвиква
промяна в цвета на заобикалящата вода.
С Общи изисквания
4 Когато отпадъчните води са смесени с
отпадъци или отпадни води, обхванати от
други Анекси към настоящата Конвенция,
изискванията на тези Анекси трябва да се
спазват в допълнение към изискванията
на този Анекс.“
4 Добавя се ново правило 12bis, както следва:
„12bis Приемни съоръжения за пътнически кораби в особени райони
1 Всяка Страна, чиято брегова линия
граничи с особен район, следва да гарантира, че:
.1 в пристанищата и терминалите, кои
то се намират в особен район, са
осигурени съоръжения за приемане
на отпадъчни води и те се използват
от пътнически кораби;
.2 с ъоръженията са подходящи за нуждите на тези пътнически кораби; и
.3 с ъоръженията се експлоатират така,
че да не се причинява необосновано
забавяне на тези пътнически кораби.
2 П равителството на всяка заинтересована Страна трябва да уведоми Организацията за мерките, предприети
съгласно параграф 1 от настоящото
правило. След получаване на достатъчно
на брой уведомления в съответствие с
параграф 1 от настоящото правило Организацията следва да определи дата, от
която изискванията на правило 11.3 по
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отношение на въпросния район влизат в
сила. Организацията трябва да уведоми
всички Страни за така определената
дата не по-малко от 12 месеца преди
тази дата. До така определената дата
при плаване в особен район корабите
трябва да спазват изиск вани ята на
правило 11.1 от този Анекс.“
Изменения на формата на Международното
свидетелство за предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води
1 Под заглавието „Данни за кораба“ се добавя
следният текст:
„Тип на кораб по отношение прилагането
на правило 11.3:
Нов/съществуващ пътнически кораб
Кораб, различен от пътнически кораб.“
2 Параграф ꞌ1.1 се изменя, както следва:
„ꞌ1.1. Описание на системата за обработка
на отпадъчни води
Т ип на системата за обработка на отпадъчни води ..........................................
Наименование на производителя ........
С истемата за обработка на отпадъчни
води е освидетелствана от Администрацията като отговаряща на стандартите
за отпадъчни води, предвидени в резолюция MEPC.2(VI).
С истемата за обработка на отпадъчни
води е освидетелствана от Администрацията като отговаряща на стандартите
за отпадъчни води, предвидени в резолюция MEPC.159(55).
С истемата за обработка на отпадъчни
води е освидетелствана от Администрацията като отговаряща на стандартите за
отпадъчни води, предвидени в насоките,
разработени от Организацията.“
2246

 зменения на Анекса към Протокола от 1978 г.
И
към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Ревизиран Анекс V към MARPOL 73/78)
(Приети с Резолюция MEPC.201(62) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
15 юли 2011 г. В сила за Република България
от 1 януари 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда (Комитета), възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
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от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (наричан
по-долу „Протокола от 1978 г.“), които заедно
определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., както е изменена с Протокола от
1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид проектите за изменения
на Анекс V към MARPOL 73/78:
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекс V към MARPOL 73/78,
чийто текст се съдържа в приложението към
настоящата резолюция;
2. Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2012 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50% от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организацията за възраженията си по измененията;
3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL 73/78 заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението; и
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не се Страни по
MARPOL 73/78, копия от настоящата резолюция и приложението към нея.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ревизиран Анекс V към MARPOL 73/78
Правила за предотвратяване на замърсяването
с отпадъци от кораби
Правило 1
Определения
За целите на този Анекс:
1 Ж ивотински трупове означава тела на
животни, превозвани на борда като товар, които са мъртви или са умъртвени
по време на рейса.
2 Остатъци от товари означава остатъци
от всякакъв вид товари, които не влизат в
приложното поле на другите Анекси към
тази конвенция и остават на борда или в
товарните трюмове на кораба след при-
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ключване на операциите по товарене или
разтоварване, включително излишъците
и разлетите или разпилени количества,
независимо дали са мокри, сухи, или са
смесени с миячни води. Остатъците от
товари не включват праха от товарите,
който остава на борда след почистване,
или праха по външните повърхности на
кораба.
Мазнини за готвене означава всякакъв вид
хранително масло или мазнина, което се
използва или е предназначено за използване при приготвянето на храни, но не
включва самата храна, която се приготвя
при използването на такива мазнини.
Битови отпадъци означава всички видове отпадъци, извън приложното поле
на другите Анекси, които се образуват
в обитаемите зони на кораба. Битовите
отпадъци не включват битовите води
(води от мивки, бани и кухни).
Н
 а ход означава, че корабът плава по
курс (курсове), включващ отклонение
от най-прекия път и който, доколкото е
приложимо от навигационна гледна точка, би довел до разпръскване/разстилане
на изхвърлените от кораба отпадъци на
обширна площ по възможно най-удачния
начин.
Р иболовнен уред означава всяко физическо
средство, част от него или комбинация от
изделия, които могат да бъдат поставени
на повърхността на водата, във водата
или на морското дъно с цел улавяне, контролиране на последващ улов или добив
на морски или сладководни организми.
С
 тационарни или плаващи платформи оз
начава трайно прикрепени или плаващи
конструкции, разположени в морето, които
се използват з а проучване, експлоат ация
или съпътстваща обработка в морето на
минерални ресурси от морското дъно.
Х ранителни отпадъци означава хранителни отпадъци независимо дали са развалени, или не, които включват плодове,
зеленчу ци, млечни проду кти, птици,
месни продукти и остатъци от храни,
които се образуват на борда на кораба.
О тпадъци означава всички видове храни телни, би тови и експ лоатац ионни
отпадъци, всичк и видове пластмаса,
остатъци от корабни товари, мазнини за
готвене, риболовни уреди и животински
трупове, които се образуват по време
на нормалната експлоатация на кораба
и които подлежат на непрекъснато или
периодично изхвърляне, с изключение
на веществата, които са определени
или изброени в останалите анекси на
настоящата Конвенция. Отпадъците не
включват прясна риба и части от нея,
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генерирани в резултат на нормалната
риболовна дейност, извършвана по време
на плаване, дейности, свързани с аквакултури, включително транспортиране
на риба и ракообразни, предназначени
за съоръжения за аквакултури, както и
транспортиране на риба и ракообразни
от такива съоръжения за преработката
им на брега.
10 П
 епел от инсинератори означава пепел
и шлака, които се образуват в резултат
на изгаряне на отпадъци в корабните
инсинератори.
11 „Най-близкия бряг“ – Терминът „от найблизкия бряг“ означава от изходната линия, от която съгласно международното
право се отчитат териториалните води
на съответната територия, с изключение
на това, че за целите на настоящата
конвенция изразът „най-близкия бряг“
за североизточното крайбрежие на Австралия следва да се разбира от линията,
прекарана от точка на крайбрежието на
Австралия с координати 11°00ꞌ ю. ш. и
142°08ꞌ и. д.
към точка 10°35ꞌ ю. ш. и 141°55ꞌ и. д.
с лед това към точка 10°00ꞌ ю. ш. и
142°00ꞌ и. д.,
с лед т ова к ъм т оч ка 9 °10 ꞌ ю. ш. и
143°52ꞌ и. д.,
с лед това к ъм т очка 9 ° 0 0 ꞌ ю. ш. и
144°30ꞌ и. д.,
с лед това към точка 10°41ꞌ ю. ш. и
145°00ꞌ и. д.,
с лед това към точка 13°00 ꞌ ю. ш. и
145°00ꞌ и. д.,
с лед това към точка 15°00ꞌ ю. ш. и
146°00ꞌ и. д.,
с лед това към точка 17°30ꞌ ю. ш. и
147°00ꞌ и. д.,
с лед това към точка 21°00ꞌ ю. ш. и
152°55ꞌ и. д.,
с лед това към точка 24°30ꞌ ю. ш. и
154°00ꞌ и. д.,
д о точка от крайбрежието на Австралия
с координати 24°42ꞌ южна ширина и
153°15ꞌ източна дължина.
12 Е
 ксплоатационни отпадъци означава
всички отпадъци (включително суспензии), извън приложното поле на другите
анекси, които се натрупват на борда по
време на нормалната поддръжка и експлоатация на кораба или се използват
за укрепване и обработка на товара.
Експлоатационните отпадъци включват
и почистващи препарати и добавки от
товарните трюмове и миячни води от
външни повърхности. Експлоатационните отпадъци не включват води от
мивки, бани и кухни, трюмните води
или други подобни отпадъци, които са от
съществено значение за експлоатацията
на кораба, в съответствие с насоките,
разработени от Организацията.
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13 Пластмаса означава твърд материал,
съдържащ като основна съставка един
или повече полимери с висока молекулярна маса, който е оформен в процеса
на производството на полимера или при
изработката на крайния продукт чрез
топлинна обработка и/или под налягане. Пластмасите са материали, чиито
свойства варират от твърди и чупливи
до меки и еластични. За целите на този
А некс „всички пластмаси“ означава
всички отпадъци, които са съставени от
или съдържат пластмаси под всякаква
форма, включително синтетични въжета
и риболовни мрежи, пластмасови торби
и пепел от инсинератори, получена при
изгаряне на пластмасови продукти.
14 О
 собен район означава район от морето,
където по признати технически причини
по отношение на неговото океанографско
и екологично състояние и спецификата
на трафика в него се изисква приемане
на специални задължителни методи
за предотвратяване замърсяването на
морето с отпадъци.
За целите на този Анекс особени райони
са: районът на Средиземно море, районът
на Балтийско море, районът на Черно море,
районът на Червено море, районът на Персийския залив, районът на Северно море, районът
на Антарктика и Големият карибски басейн,
които са определени, както следва:
.1 Районът на Средиземно море означава
самото Средиземно море, включително
заливите и моретата към него, с граница между Средиземно и Черно море,
установена по паралела на 41° с.ш. и
граничещ на запад с Гибралтарския
пролив при меридиана на 5°36ꞌ з.д.
.2 Районът на Балтийско море означава самото Балтийско море заедно с
Ботническия залив, Финския залив и
входа към Балтийско море, ограничен
от паралела 57° и 44,8ꞌ северна ширина
при нос Ско от пролива Скагерак.
.3 Районът на Черно море означава самото Черно море с граница между
Средиземно и Черно море, установена
по паралела 41° с.ш.
.4 Р айонът на Червено море означава
самото Червено море, включително
Суецкият и Акабският залив, ограничен
на юг от правата линия между Рас си
Ане (12°28,5ꞌ с.ш., 43°19,6ꞌ и.д.) и Хусн
Мурад (12°40,4ꞌ с.ш., 43°30,2ꞌ и.д.).
.5 Районът на Заливите означава морския район, разположен северозападно
от правата линия между Рас ал Хад
(22°30ꞌ с.ш., 59°48ꞌ и.д.) и Рас ал Фасте
(25°04ꞌ с.ш., 61°25ꞌ и.д.).
.6 Р айонът на Северно море означава
самото Северно море, включително
моретата към него, между границите:
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.1 С
 еверно море южно от паралела 62°
северна ширина и източно от меридиана 4° западна дължина;
.2 п ролива Скагерак, чиято южна граница е определена източно от нос
Ско от точка с координати 57°44,8ꞌ
с.ш.; и
.3 А нглийският канал и подстъпите
му източно от меридиана 5° з.д. и
северно от паралела 48°30ꞌ с.ш.
.7 Районът на Антарктика зона означава
морската зона южно от паралела 60° ю.ш.
(g) .8 Разширеният Карибски район, както
е определен в член 2, параграф 1 от
Конвенцията за защита и развитие на
морската среда в Разширения карибски район (Cartagena de Indias, 1983),
означава Мексиканския залив и самото
Карибско море, включително заливите
и моретата към тях, и участък от Атлантическия океан между границите,
установени с паралел 30° N на изток
от Флорида до меридиан 77°30ꞌ W, след
това с права линия до пресичането
на паралел 20° N и меридиан 59° W, и
оттам с права линия до пресичането
на паралел 7°20ꞌ N с меридиана 50° W
и след това с права линия, прекарана
югозападно до източната граница на
Френска Гвиана.
Правило 2
Приложение
Освен ако изрично не е предвидено друго,
разпоредбите на този Анекс се прилагат за
всички кораби.
Правило 3
Обща забрана за изхвърляне на отпадъци в
морето
1 Изхвърлянето на всички видове отпадъци
в морето е забранено, освен ако не е предвидено друго в правила 4, 5, 6 и 7 от този Анекс.
2 С изключение на предвиденото в правило
7 от този Анекс, изхвърлянето в морето на
всякакви пластмаси, включително, но не само,
синтетични въжета, синтетични риболовни
мрежи, пластмасови торби за боклук и пепел
от инсинератори, получена от изгарянето на
на пластмасови продукти, е забранено.
3 С изключение на предвиденото в правило
7 от този Анекс, изхвърлянето в морето на
мазнини за готвене е забранено.
Правило 4
Изхвърляне на отпадъци извън особените
райони
1 При спазване на разпоредбите на правила 5, 6 и 7 от този Анекс изхвърлянето на
следните видове отпадъци в морето извън
особените райони се разрешава само докато
корабът е на ход и е възможно най-отдалечен
от най-близкия бряг, но на не по-малко от:
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.1 3
 морски мили от най-близкия бряг
за хранителни отпадъци, които са
преминали обработка през машина за
раздробяване или стриване. Раздробените или стрити хранителни отпадъци
трябва да могат да преминават през
сито с отвори не по-големи от 25 mm.
.2 1 2 морски мили от най-близкия бряг
за хранителни отпадъци, които не са
обработени в съответствие с точка .1
по-горе.
.3 1 2 морски мили от най-близкия бряг за
остатъци от товари, които не могат да
бъдат усвоени чрез стандартните методи за разтоварване. Тези остатъци от
корабни товари не трябва да съдържат
вещества, класифицирани като вредни
за морската среда, съгласно насоките,
разработени от Организацията.
.4 И зхвърлянето на животински трупове
следва да се извършва възможно найдалеч от най-близкия бряг съгласно насоките, разработени от Организацията.
2 Почистващи препарати или добавки,
които се добавят към водата за измиване на
товарните трюмове, палубата и външните
повърхности, могат да се изхвърлят в морето, но само ако не са класифицирани като
вредни за морската среда съгласно насоките,
разработени от Организацията.
3 Ако отпадъците са смесени или замърсени
с други отпадъци, чието изхвърляне е забранено или за които има различни изисквания
за изхвърляне, тогава се прилагат по-строгите
изисквания.
Правило 5
Специални изисквания за изхвърляне на отпадъци от стационарни или плаващи платформи
1 В съответствие с изискванията на параграф 2 от настоящото правило изхвърлянето
в морето на отпадъци от стационарни или
плаващи платформи, както и от всички кораби,
застанали на платформите или на разстояние
до 500 m от тях, е забранено.
2 Хранителни отпадъци от стационарни
или плаващи платформи, разположени на
повече от 12 морски мили от най-близкия
бряг, както и от всички кораби, застанали на
платформите или на разстояние до 500 m от
тях, могат да бъдат изхвърляни в морето, но
само при условие че са преминали обработка
през машина за раздробяване или стриване.
Раздробените или стрити хранителни отпадъци
трябва да могат да преминават през сито с
отвори не по-големи от 25 mm.
Правило 6
Изхвърляне на отпадъци в особени райони
1 Изхвърлянето на следните отпадъци в
морето в границите на особени райони се
разрешава само докато корабът е на ход,
както следва:
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.1 И
 зхвърлянето в морето на хранителни
отпадъци се извършва колкото е възможно по-далеч от най-близкия бряг,
но на не по-малко от 12 морски мили
от най-близкия бряг или най-близкия
леден шелф. Хранителните отпадъци
трябва да бъдат раздробени или стрити/
смлени и да могат да преминават през
сито с отвори не по-големи от 25 mm.
Хранителните отпадъци не трябва да
се смесват с други видове отпадъци.
Изхвърлянето на продукти от птичи
произход, включително пилешко месо и
части от пилешко месо, не е разрешено
в района на Антарктика, освен ако не
са предварително стерилизирани.
.2 И зхвърляне на остатъци от корабни товари, които не могат да бъдат
усвоени чрез стандартни методи за
разтоварване, се допуска само когато
са изпълнени всички изброени по-долу
условия:
.1 О статъците от товари, почистващ и т е п репарат и и л и доба вк и т е,
съдържащи се в миячните води от
товарните трюмове, не съдържат вещества, класифицирани като вредни
за морската среда, съгласно насоките,
разработени от Организацията;
.2 П ристанището на отплаване, както
и следващото пристанище на местоназначение, се намират в особен
район и корабът няма да преминава
извън особения район между тези
пристанища;
.3 В тези пристанища няма подходящи приемни съоръжения съгласно
насоките, разработени от Организацията; и
.4 Когато са изпълнени условията на
точки 2.1, 2.2 и 2.3 от настоящия
параграф, изхвърлянето на миячни
води от товарните трюмове, съдържащи остатъци от товари, трябва
да се извършва колкото е възможно
по-далеч от най-близкия бряг или
най-близкия леден шелф, но на не
по-малко от 12 морски мили от
най-близкия бряг или най-близкия
леден шелф.
2 Почистващите препарати или добавките,
които се добавят към водата за измиване на
палубата и външните повърхности на кораба,
могат да бъдат изхвърлени в морето само
ако не са вредни за морската среда съгласно
насоките, разработени от Организацията.
3 По отношение на района на Антарктика
се прилагат следните правила (в допълнение
към правилата в параграф 1 от настоящото
правило):
.1 В сяка Страна, от чиито пристанища
кораби те о т п лават к ъм района на
Антарктика, трябва да осигури във
възможно най-кратък срок подходящи

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

съоръжения за приемане на отпадъците
от всички кораби, без това да води до
необосновано забавяне и в съответствие с нуждите на корабите, които
ги използват.
.2 В сяка Страна трябва да гарантира, че
корабите, плаващи под нейно знаме,
преди да влязат в района на Антарктика, разполагат с достатъчен капацитет
за съхранение на борда на всички
отпадъци, докато оперират в района и
имат сключени договорености за предаване на такива отпадъци в приемно
съоръжение след напускане на района.
4 Когат о о т па д ъц и т е са смесен и и л и
замърсени с други отпадъци, забранени за
изх върл яне или подлежащи на различни
изисквания за изхвърляне, се прилагат построгите изисквания.
Правило 7
Изключения
1 Правила 3, 4, 5 и 6 от този Анекс не се
прилагат при:
.1 И зхвърляне на отпадъци от кораб,
необходимо за целите на обезпечаване
на безопасността на кораба или хората
на борда, или за спасяване на живот
на море; или
.2 С лучайна загуба на отпадъци в резултат
от повреда на кораба или негово оборудване, при условие че са били взети
всички разумни предпазни мерки преди
и след настъпването на повредата с
цел предотвратяване или свеждане до
минимум на случайната загуба; или
.3 С лучайна загуба на риболовни уреди
от кораба, при условие че са взети
всички разумни предпазни мерки за
предотвратяване на тази загуба; или
.4 И зхвърлянето на риболовни уреди от
кораба с цел опазване на морската
среда или осигуряване безопасността
на кораба или неговия екипаж.
2 Изключения от изискването корабът да
е на ход:
.1 И зискванията на правила 4 и 6 корабът
да е на ход не се прилагат за изхвърлянето на хранителни отпадъци, в
случай че съхраняването на борда на
тези хранителни отпадъци представ
лява непосредствен риск за здравето
на хората на борда.
Правило 8
Приемни съоръжения
1 Всяка Страна се задължава да осигури в
своите пристанища и терминали подходящи
съоръжения за приемане на отпадъци, без
да се предизвиква необосновано забавяне на
корабите и съобразно нуждите на корабите,
които ги ползват.
2 Всяка Страна трябва да уведомява Организацията, която от своя страна уведомява
заинтересованите договарящи се Страни, за
всички случаи, в които съоръженията, предвидени съгласно настоящото правило, се считат
за неподходящи.
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3 Приемни съоръжения в особени райони
.1 В сяка страна, чиято брегова линия
граничи с особен район, се задължава
да гарантира, че във възможно найкратък срок във всички пристанища
и терминали в рамките на особен район са осигурени подходящи приемни
съоръжения, като се вземат предвид
нуждите на корабите, опериращи в
този район.
.2 В сяка заинтересована Страна трябва
да уведомява Организацията за мерките, предприети съгласно точка 3.1 от
настоящото правило. При получаване
на достатъчно на брой уведомления
Организацията следва да определи дата,
от която изискванията на правило 6 от
този Анекс по отношение на въпросните
райони влизат в сила. Организацията
трябва да уведоми всички Страни за
така определената дата не по-малко
от дванадесет месеца преди тази дата.
До така определената дата корабите,
които плават в особен район, следва
да спазват изискванията на правило
4 от този Анекс по отношение на изхвърлянията извън особени райони.
Правило 9
Държавен пристанищен контрол по отношение на експлоатационните изисквания1
1 Кораб, който се намира в пристанище или
офшорен терминал на друга Страна, подлежи
на проверка от надлежно упълномощени от
тази Страна длъжностни лица по отношение
на експлоатационните изисквания по този
Анекс, когато са налице явни основания да
се смята, че капитанът или екипажът не са
запознати с основните процедури на борда
на кораба, свързани с предотвратяване на
замърсяването с отпадъци.
2 При обстоятелствата, посочени в параграф
1 от настоящото правило, Страната трябва да
предприеме такива мерки, които да гарантират, че корабът няма да отплава, докато
ситуацията не бъде приведена в съответствие
с изискванията на този Анекс.
3 Процедурите, отнасящи се до държавния
пристанищен контрол, предвиден в член 5
от настоящата Конвенция, са приложими за
това правило.
4 Нито една разпоредба от настоящото
правило не трябва да се тълкува като ограничаване правата и задълженията на дадена
Страна, осъществяваща контрол по отношение
на експлоатационните изисквания, специално
предвидени в настоящата Конвенция.
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Правило 10
Плакати, планове за управление на отпадъците2 и водене на документация за отпадъците
1 .1 Н а всеки кораб с обща дължина 12 m
или повече и всяка стационарна или
плаваща платформа трябва да има плакати/табели, с които да се уведомяват
екипажът и пътниците за изискванията
за изхвърляне съгласно правила 3, 4, 5
и 6 от този Анекс, както е приложимо.
.2 Табелите трябва да са на работния език
на екипажа на кораба, а за корабите,
извършващи рейсове до пристанища
или офшорни терминали под юрисдикцията на други Страни по Конвенцията,
да са и на английски, френски или
испански език.
2 На всеки кораб с брутен тонаж, равен
или по-голям от 100 тона, и на всеки кораб,
освидетелстван да превозва 15 или повече
лица, както и на стационарните или плаващи
платформи, трябва да има План за управление
на отпадъците, който екипажът трябва да
следва. Планът трябва да съдържа писмени
процедури за свеждане до минимум, събиране, съхраняване, обработка и изхвърляне на
отпадъците, включително използването на
оборудването на борда. В него трябва да се
посочат също лицето (лицата), което (които)
отговаря(т) за изпълнението на Плана. Планът трябва да е изготвен съгласно насоките,
разработени от Организацията 2 , и да е на
работния език на екипажа.
3 Всеки кораб с брутен тонаж, равен на
или по-голям от 400 тона, и всеки кораб, освидетелстван да превозва 15 или повече лица,
който извършва плавания до пристанища или
офшорни терминали под юрисдикцията на
друга Страна по Конвенцията, както и всяка
стационарна или плаваща платформа, трябва
да бъде снабден с Дневник за операциите с
отпадъци. Дневникът за операциите с отпадъци, независимо дали е част от официалния
корабен дневник, или не, трябва да съответства на формата, посочена в приложението
към този Анекс:
.1 З а всяко изхвърляне в морето или
предаване в приемно съоръжение,
или пълно изгаряне на борда трябва
незабавно да бъде направен запис в
Дневника за операциите с отпадъци
и да бъде подписан от отговорния
служител на датата на изхвърлянето,
предаването или изгарянето. Всяка
попълнена страница от Дневника за
операциите с отпадъци трябва да бъде
подписана от капитана на кораба.
Вижте Насоките за разработване на планове за
управление на отпадъците, приети от Комитета
по опазване на морската среда на Организацията
с Резолюция MEPC.71(38); вижте MEPC/Circ.317 и
публикация IA656E на ММО.
2

Вижте процедурите за държавен пристанищен
контрол, приети от Организацията с Резолюция
А.787(19) и изменени с А.882(21); вижте публикация
IA650E на ММО.
1
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 аписите в Дневника за операциите с
З
отпадъци трябва да са най-малко на
английски, френски или испански език.
Ако записите се правят и на официалния език на държавата, под чието
знаме плава корабът, то записите на
този език имат предимство в случай
на спор или несъответствие;
.2 З аписите за всяко изхвърляне, предаване или изгаряне трябва да включват
датата и часа, местоположението на
кораба, категорията на отпадъците и
приблизителното количество изхвърлени, предадени или изгорени отпадъци;
.3 Д невникът за операциите с отпадъци трябва да се съхранява на борда
на кораба или на стационарната или
плаващата платформа на място, което
е леснодостъпно за проверка по всяко
разумно време. Този документ трябва
да се съхранява за период най-малко
две години от датата на последния
запис в него;
.4 В случай на изхвърляне или случайна
загуба, посочени в правило 7 от този
Анекс, трябва да се направи запис в
Дневника за операциите с отпадъци,
или, за кораб с брутен тонаж, по-малък
от 400 тона – в официалния корабен
дневник, като следва да се впишат
местоположението, обстоятелствата и
причините за изхвърлянето или загубата, подробности за изхвърлените или
изпуснатите предмети и предпазните
мерки, взети за предотвратяване или
свеждане до минимум на изхвърлянето
или случайната загуба.
4 Администрацията може да отмени изискванията за наличие на Дневник за операциите
с отпадъци за:
.1 В секи кораб, извършващ рейсове с
продължителност един час или помалко, освидетелстван да превозва 15
или повече лица; или
.2 С тационарни или плаващи платформи.
5 Компетентният орган на правителството
на дадена Страна по Конвенцията може да
проверява дневниците за операциите с отпадъци
или официалните корабни дневници на борда
на всеки кораб, за който се прилага настоящото правило, докато той се намира в нейни
пристанища или офшорни терминали, може да
прави копие от всеки запис в тези дневници
и може да изисква от капитана на съответния
кораб да удостовери, че дадено копие е вярно с оригинала. Всяко така изготвено копие,
което е заверено от капитана на кораб като
вярно с оригинала копие на запис в Дневника
за операциите с отпадъци или в официалния
корабен дневник, е допустимо при всякакви
съдебни производства като доказателство за
фактите, посочени в записа. Проверката на
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Дневника за операциите с отпадъци или на
официалния корабен дневник и вземането на
заверени копия от компетентния орган съгласно
настоящия параграф трябва да се извършват във
възможно най-кратък срок, без да се причинява
необосновано забавяне на кораба.
6 Случайна загуба или изхвърляне на риболовен уред, както е предвидено в правила 7.1.3
и 7.1.3bis, което представлява значителна зап
лаха за морската среда или корабоплаването,
трябва да бъде докладвана на държавата, под
чието знаме плава корабът, а когато загубата
или изхвърлянето е допусната във води под
юрисдикцията на друга крайбрежна държава – трябва да се докладва и на тази държава.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА НА ДНЕВНИКА ЗА ОПЕРАЦИИТЕ
С ОТПАДЪЦИ
Име на кораба: _________________________
Отличителен номер или позивно:
IMO номер: ____________________________
Период:
От:
До:
1 Въведение
В съответствие с правило 10 от Анекс V
към Международната конвенция за предот
вратяване на замърсяването от кораби от
1973 г., както е изменена с Протокола от
1978 г. (MARPOL 73/78), трябва да бъде правен запис за всяка операция по изхвърляне,
предаване или изгаряне на отпадъци. Това
включва изхвърляне в морето, предаване в
приемни съоръжения или към други кораби,
както и случайна загуба на отпадъци.
2 Отпадъци и управление на отпадъците
3 О
 тпадъци означава всички видове храни телни, би тови и експ лоатационни
отпадъци, всичк и видове пластмаса,
остатъци от корабни товари, мазнини за
готвене, риболовни уреди и животински
трупове, които се образуват по време
на нормалната експлоатация на кораба
и които подлежат на непрекъснато или
периодично изхвърляне, с изключение
на веществата, които са определени
или изброени в останалите анекси на
настоящата Конвенция. Отпадъците не
включват прясна риба и части от нея,
генерирани в резултат на нормалната
риболовна дейност, извършвана по време
на плаване, дейности, свързани с аквакултури, включително транспортиране
на риба и ракообразни, предназначени
за съоръжения за аквакултури, както и
транспортиране на риба и ракообразни
от такива съоръжения за преработката
им на брега.
Насоките за прилагане на Анекс V към
MARPOL 3 също следва да бъдат посочени за
информация.
Вижте Насоките за прилагане на Анекс V към
MARPOL 73/78, както са изменени с резолюции.
3
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4 Описание на отпадъците
Отпадъците се групират в категории за
целите на Дневника за операциите с отпадъци (или официалния корабен дневник) по
следния начин:
A Пластмаси
B Хранителни отпадъци
C Битови отпадъци
D Мазнини за готвене
E Пепел от инсинератори
F Експлоатационни отпадъци
G Остатъци от товари
H Животински трупове
I Риболовни уреди 4
5 Записи в Дневника за операциите с
отпадъци
5.1 Записи в Дневника за операциите с
отпадъци се правят във всеки от следните
случаи:
5.1.1 К огато отпадъците се предават в
приемно съоръжение 5 на брега или
към други кораби:
.1 Дата и час на предаване
.2 П ристанище или съоръжение или
име на приемащия отпадъците
кораб
.3 Категории предадени отпадъци
.4 П рибл изи т ел но п реда дено ко личество от всяка категория в
кубични метри
.5 Подпис на служителя, отговорен
за операцията.
5.1.2 Когато отпадъците се изгарят:
.1 Д ата и час на започване и приключване на изгарянето
.2 Местоположение на кораба (гео
графска ширина и дължина) в
началото и в края на изгарянето
.3 Категории изгорени отпадъци
.4 П риблизително количество изгорени отпадъци в кубични метри
.5 Подпис на служителя, отговорен
за операцията.
5.1.3 К огато отпадъците се изхвърлят в
морето в съответствие с правила 4,
5 или 6 от Анекс V към MARPOL:
.1 Дата и час на изхвърляне
.2 Местоположение на кораба (геог рафска ширина и дъл ж ина).
Забележка. При изхвърляне на
остатъци от товари се включват
местоположенията при започване
и прекратяване на изхвърлянето.
Вижте насоките, разработени от Организацията.
Капитаните на кораби те следва да пол у чат
от оператора на приемните съоръжения, които
включват баржи и камиони, разписка или свидетелство, в които да са посочени приблизителното
количество на предадените отпадъци. Разписката
или свидетелството трябва да се съхраняват заедно
с Дневника за операциите с отпадъци.
4
5
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.3 К
 атегория изхвърлени отпадъци
.4 П риблизително изхвърлено количество от всяка категория в
кубични метри
.5 Подпис на служителя, отговорен
за операцията.
5.1.4 С лу чайно или дру го извънредно
изхвърляне или загуба на отпадъци
в морето, включително в съответствие с правило 7 от Анекс V към
MARPOL:
.1 Д ата и час на настъпване на събитието
.2 Пристанище или местоположение
на кораба по време на настъпване
на събитието (географска ширина,
дължина и дълбочина на водата,
ако са известни)
.3 К атегории на изхвърлените или
загубените отпадъци
.4 П рибл изи т ел но кол и чес т во за
всяка категория в кубични метри
.5 П ричина за изхвърлянето и загубата и общи бележки.
5.2 Количество отпадъци
Количеството отпадъци на борда следва
да бъде в кубични метри, ако е възможно
поотделно в зависимост от категорията. В
Дневника за операциите с отпадъци има много
препратки към приблизителното количество
отпадъци. Отчита се, че точната оценка на
количествата отпадъци е въпрос на интерпретация. Оценките на количествата са различни
преди и след обработка. Някои процедури
за обработка може да не позволяват оценка
на количеството, например непрекъсната
обработка на хранителни отпадъци. Тези
фактори следва да бъдат взети под внимание
при извършването и интерпретаци ята на
записите в Дневника.
ЗАПИСИ НА ИЗХВЪРЛЯНИЯТА НА
ОТПАДЪЦИ
Име на кораба: __________________________
Отличителен номер или позивни: _______
IMO номер: ______________________________
Категории отпадъци:
A. Пластмаса
B. Хранителни отпадъци
C. Битови отпадъци (напр. хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки, кухненски съдове и т.н.)
D. Мазнини за готвене
E. Пепел от инсинератори
F. Експлоатационни отпадъци
G. Остатъци от товари
H. Животински трупове
І. Риболовни уреди
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ФОРМА НА ТАБЛИЦАТА:
Дата/
час

Местоположение
на кораба/
бележки
(напр. случайна
загуба)

Катего- Приблизително ко- В море- В прием- Изгария
личество изхвърлето
но съоряне
ни, предадени или
ръжение
изгорени отпадъци

Подпис на капитана:
2247

Изменения на Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Регионални договорености за пристанищните
приемни съоръжения съгласно Анекси I, II,
IV и V към MARPOL 73/78)
(Приети с Резолюция MEPC.216(63) на Комитета по опазване на морската среда на
Международната морска организация на 2
март 2012 г. В сила за Република България
от 1 август 2013 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, възложени му с
международни конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морето,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана
по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
от Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г. (наричан
по-долу „Протоколът от 1978 г.“), които заедно определят процедурата за изменение на
Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията
от 1973 г., както е изменена с Протокола от
1978 г. (MARPOL 73/78),
Като взе предвид проектите за изменения
на Анекси I, II, IV и V към MARPOL 73/78,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекси I, II, IV и V към
MARPOL 73/78, чийто текст се съдържа в
приложението към настоящата резолюция;
2. Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат
за приети на 1 февруари 2013 г., освен ако
преди тази дата не по-малко от една трета от
Страните или Страните, чиито комбинирани
търговски флоти съставляват не по-малко от
50% от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили Организацията за
възраженията си по измененията;

Отговорник/
подпис

Дата:

3. Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 август
2013 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL 73/78 заверени
копия от настоящата резолюция и текста на
измененията, съдържащи се в приложението; и
5. В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
MARPOL 73/78, копия от настоящата резолюция и приложението към нея.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСИ I, II, IV И V НА
MARPOL 73/78
1 Към правило 38 от Анекс I се добавят
нови параграфи 3bis и 4bis:
„ 3bis Развиващите се малки островни държави могат да удовлетворят изискванията
на параграфи 1 до 3 от настоящото правило
чрез регионални договорености, когато
поради уникалните особености на тези
държави такива договорености се явяват
единственото практическо средство за
удовлетворяване на тези изисквания.
Страните, участващи в регионални договорености, трябва да разработят Регионален план за приемни съоръжения, като
вземат предвид насоките, разработени от
Организацията.
П равителството на всяка от Страните,
участващи в договореностите, трябва да
се консултира с Организацията, за да
бъдат уведомени Страните по настоящата
Конвенция за следното:
.1 как Регионалният план за приемни
съоръжения взема предвид насоките;
.2 данни за определените регионални
центрове за приемане на отпадъци от
кораби; и
.3 данни за пристанищата с ограничени
съоръжения.
4bis Развиващите се малки островни държави могат да удовлетворят изискванията
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на параграф 4 от настоящото правило чрез
регионални договорености, когато поради
уникалните особености на тези държави
такива договорености се явяват единственото практическо средство за удовлетворяване на тези изисквания. Страните,
участващи в регионални договорености,
трябва да разработят Регионален план за
приемни съоръжения, като вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
П равителството на всяка от Страните,
участващи в договореностите, трябва да
се консултира с Организацията, за да
бъдат уведомени Страните по настоящата
Конвенция за следното:
.1 как Регионалният план за приемни
съоръжения взема предвид насоките;
.2 данни за определените регионални
центрове за приемане на отпадъци от
кораби; и
.3 данни за пристанищата с ограничени
съоръжения.“
2 Към правило 18 от Анекс II се добавят
нови параграфи 2bis и 2ter:
„ 2bis Развиващите се малки островни
държави могат да удовлетворят изискванията на параграфи 1, 2 и 4 от настоящото
правило чрез регионални договорености,
когато поради уникалните особености на
тези държави такива договорености се
явяват единственото практическо средство за удовлетворяване на тези изисквания. Страните, участващи в регионални
договорености, трябва да разработят Регионален план за приемни съоръжения,
като вземат предвид насоките, разработени от Организацията.
П равителството на всяка от Страните,
участващи в договореностите, трябва да
се консултира с Организацията, за да
бъдат уведомени Страните по настоящата
Конвенция за следното:
.1 как Регионалният план за приемни
съоръжения взема предвид насоките;
.2 данни за определените регионални
центрове за приемане на отпадъци от
кораби; и
.3 данни за пристанищата с ограничени
съоръжения.
2 ter Когато правило 13 от този Анекс
изисква предварително измиване и Регионалният план за приемни съоръжения
е приложим за пристанището на разтоварване, предварителното измиване
и последващото предаване в приемно
съоръжение се извършват, както е предписано в правило 13 от този Анекс, или в
регионален център за приемане на отпадъци от кораби, посочен в приложимия
Регионален план за приемни съоръжения.“
3 К
 ъм правило 12 от Анекс IV се добавя
нов параграф 1bis:
„1bis Развиващите се малки островни държави могат да удовлетворят изискванията
на параграф 1 от настоящото правило чрез
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регионални договорености, когато поради
уникалните особености на тези държави
такива договорености се явяват единственото практическо средство за удовлетворяване на тези изисквания. Страните,
участващи в регионални договорености,
трябва да разработят Регионален план за
приемни съоръжения, като вземат предвид
насоките, разработени от Организацията.
П равителството на всяка от Страните,
участващи в договореностите, трябва да
се консултира с Организацията, за да
бъдат уведомени Страните по настоящата
Конвенция за следното:
.1 как Регионалният план за приемни
съоръжения взема предвид насоките;
.2 данни за определените регионални
центрове за приемане на отпадъци от
кораби; и
.3 данни за пристанищата с ограничени
съоръжения.“
4 Към правило 8 от Анекс V се добавя нов
параграф 2bis:
„ 2bis Развиващите се малки островни
държави могат да удовлетворят изискванията на параграфи 1 и 2.1 от настоящото
правило чрез регионални договорености,
когато поради уникалните особености на
тези държави такива договорености се
явяват единственото практическо средство за удовлетворяване на изискванията.
Страните, участващи в регионални договорености, трябва да разработят Регионален план за приемни съоръжения, като
вземат предвид насоките, разработени от
Организацията.
П равителството на всяка от Страните,
участващи в договореностите, трябва да
се консултира с Организацията, за да
бъдат уведомени Страните по настоящата
Конвенция за следното:
.1 как Регионалният план за приемни
съоръжения взема предвид насоките;
.2 данни за определените регионални
центрове за приемане на отпадъци от
кораби; и
.3 данни за пристанищата с ограничени
съоръжения.“
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Изменения на Анекса към Протокола от 1978 г.
към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Изменения на Анекс I към MARPOL 73/78
относно задължителните изисквания към
превоз за постигане устойчивост)
(Приети с Резолюция MEPC.248(66) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
4 април 2014 г. В сила за Република България
от 1 януари 2016 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване на
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морската среда, възложени му с международни
конвенции за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морето от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. (наричана по-долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI от Протокола
от 1978 г. относно Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби
от 1973 г. (наричан по-долу „Протоколът от
1978 г.“), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията
функцията да разглежда и приема изменения
на Конвенцията от 1973 г., както е изменена
с Протокола от 1978 г. (MARPOL),
Като взе предвид предложените изменения на Анекс I към MARPOL, разработени
от Подкомитета по устойчивост и товарни
водолинии и по безопасност на риболовните
кораби на неговата петдесет и пета сесия,
1 Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията на Анекс I към MARPOL, чийто
текст се съдържа в приложението към настоящата резолюция;
2 Установява, в съответствие с член 16,
параграф 2, буква f), подточка iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат за
приети на 1 юли 2015 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от една трета от Страните
или Страните, чиито комбинирани търговски
флоти съставляват не по-малко от 50% от
брутния тонаж на световния търговски флот,
не са уведомили Организацията за възраженията си по измененията;
3 Приканва Страните да отбележат, че в
съответствие с член 16, параграф 2, буква g),
подточка ii) от Конвенцията от 1973 г. посочените изменения влизат в сила на 1 януари
2016 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4 Отправя искане към генералния секретар,
в съответствие с член 16, параграф 2, буква
е) от Конвенцията от 1973 г., да предаде на
всички Страни по MARPOL заверени копия
от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението;
5 В допълнение отправя искане към генералния секретар да предаде на членовете
на Организацията, които не са Страни по
MARPOL, копия от настоящата резолюция
и приложението към нея.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменение на Анекс I към MARPOL 73/78
Глава 1 – Общи положения
Правило 3 – Освобождаване и отмяна
1 Добавя се нов параграф 6, както следва:
„ 6 Администрацията може да отмени
изискванията на правило 28(6) за следните нефтени танкери, ако са натоварени
в съответствие с условията, одобрени от
Администрацията съгласно разработените от Организацията насоки:
.1 н ефтени танкери, които извършват
специална услуга, с ограничен брой
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перм у тации на натоварване, така
че всички очаквани условия да са
одобрени в информацията за устойчивостта, предоставена на капитана
в съответствие с изискванията на
правило 28(5);
.2 н ефтени танкери, при които проверката за устойчивост се извършва
дистанционно със средства, одобрени
от Администрацията;
.3 нефтени танкери, които са натоварени
в рамките на одобрен диапазон от
условия на натоварване; или
.4 н ефтени танкери, построени преди 1
януари 2016 г., снабдени с одобрени
ограничителни криви KG/GM, обхващащи всички приложими изисквания
за устойчивост в неповредено състояние и устойчивост при повреди.“
Глава 4 – Изисквания за товарната площ
на нефтените танкери
Правило 19 – Изисквания за двоен корпус
и двойно дъно за нефтени танкери, доставени
на или след 6 юли 1996 г.
2 В пара г раф 19.2.2 п реп рат к ата к ъм
„правило 28.6“ се заменя с препратка към
„правило 28.7“.
Правило 20 – Изисквания за двоен корпус
и двойно дъно за нефтени танкери, доставени
преди 6 юли 1996 г.
3 В параграфи 20.1.2 и 20.4 препратките
към „параграф 28.6“ се заменят с препратките
към „параграф 28.7“.
Правило 28 – Делене на отсеци и устойчивост
4 Параграф 6 се преномерира като параграф 7.
5 Добавя се нов параграф 6, както следва:
„6 Всички нефтени танкери трябва да
бъдат оборудвани с инструмент за устойчивост, годен да проверява съответствието с изискванията за устойчивост
в неповредено състояние и при повреди,
който трябва да е одобрен от Администрацията предвид препоръчаните от
Организацията стандарти за работа:
.1 н ефтените танкери, построени преди
1 януари 2016 г., трябва да постигнат
съответствие с настоящото правило
при първия планиран подновителен
преглед на съответния кораб на или
след 1 януари 2016 г., но не по-късно
от 1 януари 2021 г.;
.2 н езависимо от изискванията на точ
ка .1 не е необходимо инструмент за
устойчивост, монтиран на нефтен танкер, който е построен преди 1 януари
2016 г., да бъде заменян, при условие че
е в състояние да удостовери по удов
летворителен за А дминистрацията
начин съответствието му с изискванията за устойчивост в неповредено
състояние и при повреди; и
.3 з а целите на контрола съгласно правило 11 А дминист раци ята т рябва
да издаде документ за одобрение на
инструмента за устойчивост.“
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Приложение II – Форма на IOPP свидетелството и допълненията към него, Форма В
6 Добавят се следните нови параграфи
5.7.5 и 5.7.6:
„5.7.5 Корабът е снабден с одобрен инструмент за устойчивост в съответствие
с правило 28(6) ................................ □
5.7.6 И зискванията на правило 28(6) не се
прилагат по отношение на кораба в
съответствие с правило 3.6. Устойчивостта се проверява по един или
повече от следните начини:
.1 т оварене само при одобрените условия, определени в информацията
за устойчивост, предоставена на
капитана в съответствие с правило
28(5)
□
.2 п роверката се извършва дистанционно със средство, одобрено от
Администрацията:
□
.3 т оварене в рамките на одобрен
диапазон от условия на натоварване, определени в информацията
за устойчивостта, която се предоставя на капитана в съответствие
с правило 28(5)
□
.4 т оварене в съответствие с одобрените ограничителни криви KG/
GM, обхващащи всички приложими изисквания за устойчивост
в неповредено състояние и при
повреди, посочени в информацията за устойчивостта, която се
предоставя на капитана в съответствие с правило 28(5)
□“
7 В параграф 5.8.4 препратката към „параграф 28.6“ се заменя с препратка към „параграф 28.7“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на ученическите
общежития, чиято дейност не се организира
от училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се определят
устройството, функциите и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се
организира от училища, наричани по-нататък
„ученически общежития“.
Чл. 2. (1) Ученическите общежития са
центрове за подкрепа за личностното развитие – институции в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Ученическите общежития:
1. осигуряват настаняване на ученици за
живеене и нощуване;
2. създават условия за развитие на интересите, способностите, компетентностите
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на учениците и за изявите им в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта,
както и за кариерното им ориентиране;
3. осигуряват възможности за самоподготовка на учениците, за консултации по учебни
предмети и индивидуална работа;
4. разработват и участват в програми и
проекти за активизиране на взаимодействието
между общежитието, училището, семейството
и социалната среда.
(3) Дейността на ученическите общежития
се основава на принципите на свободния избор
и доброволното участие на всички ученици без
разлика на пол, вероизповедание, етническа
принадлежност, социално състояние и др.
Чл. 3. Ученическите общежития имат за
цел да:
1. осигурят условия за живеене и за опазване живота и здравето на учениците;
2. подпомагат интелектуалното, емоционалното, физическото развитие и социалната
реализация на учениците в съответствие с
техните потребности, способности и интереси;
3. съдействат за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност;
4. подпомагат професионалната насоченост
и придобиването на компетентности в подготовката и самоподготовката по програмите в
областта на науките, технологиите, изкуствата
и спорта, необходими за успешна личностна
и професионална реализация;
5. съдействат за ранното откриване на
за ложби т е на у чениц и т е, да с т им ули рат
познавателните интереси и творческите способности и да насърчават тяхното развитие
и реализация;
6. подпомагат формирането на устойчиви
нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7. съдействат за формирането на толерантност и уважение към правата на децата,
учениците и хората с увреждания;
8. подпомагат опознаването на националните и световните културни ценности и
традиции.
Чл. 4. (1) Ученическите общежития са
юридически лица и притежават собствен
печат, идентификационен код по БУЛСТАТ
и банкова сметка.
(2) Ученическите общежития, чиято дейност
не се организира от училища, имат седалище
и адрес на управление.
Раздел II
Функции и дейност на ученическите общежития
Чл. 5. (1) Ученическите общежития осигуряват обща подкрепа за личностно развитие
на учениците.
(2) Общата подкрепа по ал. 1 включва:
1. настаняване на ученици за живеене и
нощуване;
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2. осигуряване на условия за организиране и
провеждане на самоподготовка на учениците;
3. провеждане на консултации по учебни
предмети и индивидуална работа;
4. организиране и провеждане на занимания по интереси;
5. работа с родители.
(3) Общата подкрепа се предоставя чрез:
1. проучване на интересите, способностите,
компетентностите на учениците и създаване
на условия за тяхното пълноценно развитие
и изява;
2. организиране и провеждане на творческа
и спортна дейност на учениците – участие в
организиран отдих и спорт;
3. подпомагане на кариерното ориентиране
на учениците – стимулиране развитието на личностни качества и придобиването на социални
компетентности и творчески умения в областта
на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
4. организиране и провеждане на занимания по интереси в областта на науките,
технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за
придобиване на умения за лидерство;
5. подпомагане участието на учениците в
общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми;
6. дейности за превенция на насилието и
за преодоляване на проблемното поведение
на учениците.
Раздел III
Организация на дейността в ученическите
общежития
Чл. 6. Ученическите общежития работят по
график с вечерен час и пропускателен режим,
регламентирани в правилника за дейността на
институцията, приет от педагогическия съвет.
Чл. 7. (1) Дейността на ученическите общежития се осъществява в съответствие с
годишен план за дейността на институцията,
приет от педагогическия съвет и утвърден от
директора.
(2) В годишния план за дейността на институцията се включват:
1. темите и графикът за заседанията на
педагогическия съвет;
2. дейностите за постигане на резултатите
от работата;
3. дейностите, свързани с обучителните
програми на възпитателите – план за квалификационната дейност;
4. контролната дейност на директора;
5. дейностите, насочени към работата с
родители, партньори и институции;
6. публичните изяви и участие в различни
дейности и инициативи.
Чл. 8. (1) Дейността в ученическите общежития се провежда в съответствие с графика
за учебното време и ваканциите за учебната
година, утвърден от министъра на образованието и науката.
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(2) Учебната година в ученическите общежития по ал. 1 е с продължителност дванадесет месеца.
Чл. 9. (1) Заниманията в организационните
педагогически форми се осъществяват в група.
(2) Групите по ал. 1 се вписват в Списъкобразец № 3 за съответната учебна година
и определените за тях часове от нормата
п р епода ват елск а раб о т а на въ зп и т ат ел я
включват: самоподготовка и консултации по
учебни предмети, занимания по интереси,
организиран отдих и спорт и възпитателни
дейности.
Чл. 10. (1) Седмичното разписание на заниманията в общежитието включва дейности
за самоподготовка, консултации, занимания
по интереси, отдих и спорт при спазване на
изискванията за здравословни и безопасни
условия на обучение и труд.
(2) Продължителността на заниманията
на учениците е съобразена със седмичното
разписание и с дневния режим.
Чл. 11. (1) Целите и задачите на заниманията по интереси в ученическото общежитие се
определят в програмата за работа по групи.
(2) Програмата за работа по групи се
разработва от възпитателя – ръководител на
организационната педагогическа форма, и се
утвърждава от директора.
Чл. 12. (1) Резултатите от дейностите в
различните организационни педагогически
форми се представят пред родителите и
обществеността чрез публикуване на електронната страница на общежитието или в
печатни издания, презентации, провеждане
на концерти и други инициативи.
(2) Възпитателите в у ченическ ите общежития може да предлагат и да прилагат
различни методи на педагогическа работа и
иновационни програми.
(3) Възпитателите може да бъдат поощрявани с грамоти и успехите им за постигнати
високи резултати да бъдат популяризирани.
Чл. 13. (1) Контролната дейност в ученичес
ките общежития се осъществява от директора
и от заместник-директора, от регионалното
управление на образованието и от Министерството на образованието и науката.
(2) Контролната дейност на директора и
заместник-директора по учебната дейност се
организира в съответствие с плана за контролната дейност на съответното ученическо
общежитие.
(3) Констатациите от проверките се вписват
в книгата за контролната дейност на директора
и заместник-директора.
Раздел IV
Устройство и управление на ученическите
общежития
Чл. 14. (1) Ученическото общежитие се
ръководи и представлява от директор, който
се назначава от началника на регионалното
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управление на образованието въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ученическото общежитие;
2. представлява институцията пред органи,
организации и лица и сключва договори с
юридически и физически лица по предмета
на дейност в съответствие с предоставените
му правомощия;
3. подписва и подпечатва документите и
съхранява печата на институцията;
4. контролира и отговаря за правилното
водене и съхраняване на задължителните
документи и учебната документация;
5. осигурява спазването и прилагането на
държавните образователни стандарти;
6. анализира и отчита цялостната дейност
на ученическото общежитие и предоставя
информация за дейността на институцията;
7. е председател на педагогическия съвет
и осигурява изпълнението на взетите от него
решения;
8. организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с
държавните образователни стандарти;
9. ръководи разработването на проекти
и програми за реализиране на държавната
политика за развитие на способностите и
изявите на учениците;
10. утвърждава плановете за работа по
тематични направления в ученическото общежитие и разпределя преподавателската работа
между възпитателите съгласно утвърдените
норми за преподавателска работа;
11. изготвя и утвърждава Списък-образец
№ 3;
12. изпълнява норма на преподавателска
работа в съответствие с определената норма
за преподавателска работа съгласно Наредба
№ 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.);
13. създава организация за осигуряване
на необходимите материални, финансови и
човешки ресурси за занимания и творчески
изяви на учениците;
14. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;
15. награждава ученици, награж дава и
наказва педагогическите специалисти и непеда гог и ческ и я персона л по реда и п ри
условията, предвидени съответно в Закона
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Кодекса на труда, Наредбата за
приобщаващото образование, приета с ПМС
№ 232 от 2017 г., и правилника за дейността
на ученическото общежитие;
16. награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на
ученическото общежитие;
17. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на педагогическите
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специалисти и непедагогическия персонал в
ученическото общежитие;
18. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите и работните заплати;
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на
бюджетните средства;
20. разпорежда се с финансовите средства
на институцията при спазване на действащата
нормативна уредба;
21. осигурява безопасни условия за обучение и труд;
22. съдейства на компетентните органи
при извършване на проверки в ученическото
общежитие;
23. осъществява взаимодействие с родители,
организации и др.;
24. осъществява международни контакти
и изяви;
25. участва при разработване и обсъждане
на нормативни актове и документи по компетентност;
26. изпълнява и други функции, възложени
му със закон, подзаконови нормативни и други
административни актове.
(3) Директорът се подпомага от заместник-директор.
(4) При отсъствие на директора за срок,
по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки
конкретен случай заместник-директор, а при
невъзможност – от определен със заповед
педагогически специалист от ученическото
общежитие.
Чл. 15. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора
се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 16. Педагогическият съвет на ученическото общежитие като специализиран
орган за разглеждане и решаване на основни
педагогически въпроси:
1. приема вътрешни правилници и планове,
свързани с дейността;
2. разглежда и приема организационните
педагогически форми;
3. определя начина за приемане на ученици
в ученическото общежитие;
4. прави предложения до директора за
награждаване на ученици, възпитатели, други
педагогически специалисти и непедагогичес
кия персонал;
5. запознава се с бюджета на институцията;
6. упражнява и други правомощия съгласно
чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование съобразно предмета
на дейността си.
Чл. 17. Педагогическият съвет на ученическото общежитие включва в състава
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си вси чк и педагог и ческ и спец иа лис т и и
заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
Чл. 18. Задължителните документи на ученическото общежитие се водят и съхраняват
в съответствие с държавния образователен
стандарт за информацията и документите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
Раздел V
Имущество и източници за финансиране на
ученическите общежития
Чл. 19. (1) Центровете за подкрепа на лич
ностното развитие – ученически общежития,
са общински институции и се финансират от
държавния бюджет чрез бюджета на съответната община и от собствени приходи.
(2) Имотите, предоставени за управление
на ученическите общежития, са публична
общинска собственост.
(3) Имотите по ал. 2, както и части от
такива, може да се отдават под наем при условията и по реда на Закона за общинската
собственост и подзаконовите актове за неговото прилагане.
Чл. 20. Ученическите общежития може да
прилагат делегиран бюджет като второстепенен разпоредител с бюджет при спазване на
изискванията на чл. 289, ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
Министър:
Красимир Вълчев
2418

НАРЕДБА № 6
от 26 март 2021 г.

за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 812020
„Планински водач“ от област на образование
„Услуги за личността“ и професионално нап
равление 812 „Пътувания, туризъм, свободно
време“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 812020 „Планински водач“ съгласно
приложението към тази наредба определя
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изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 8120201 „Туризъм“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
812020 „Планински водач“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2021/2022 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2020/2021 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 8 от 2006 г. за придобиване
на квалификация по професията „Планински
водач“ (ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Планински водач“
Професионално направление:
812

Пътувания, туризъм и свободно време

Наименование на професията:
812020

Планински водач

Код

Специалност

8120201

Туризъм

Степен на професионал- Ниво по Национална Н и в о п о Е в р о п е й с к а
на квалификация
квалификационна рам- квалификационна рамка (НКР)
ка (ЕКР)
Трета

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Планински водач“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със
Заповед № РД-09-3574 от 21.12.2020 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище
към кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити или придобито средно
образование.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 81 „Услуги за личността“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Планински водач“ или част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

4

4

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Планинският водач организира и осъществява воденето на туристи по маршрут
в планинска и природна среда, предприема мерки за максимално осигуряване на
безопасността и сигурността на туристите,
навигира и ги превежда през разнообразни
терени в различни метеорологични условия.
Предоставя информация за посещаваните
места и особеностите на околната среда;
консултира и подпомага туристите при избор
и използване на екипировка за различни
начини на придвижване. Планинският водач е длъжен да извършва предварителна
подготовка за запознаване с маршрута; да
проверява годността и изправността на екипировката; да води клиентите по набелязания
маршрут, като осигурява тяхната сигурност и
безопасност.
Планинският водач работи с топографски
карти, компас, пътеводители, радиостанции,
бивачни съоръжения, специализирана екипировка, лавинни уреди, сонди, лавинни лопати,
туристическа екипировка, лична аптечка,
пакет за оцел яване, д ъж добран, челник,
снегоходки, щеки, GPS и други средства за
навигация.
Професията „Планински водач“ изисква
практикуващите лица да бъдат в отлично
здравословно състояние; трябва да се ориентират и да преминават през трудни терени;
да се грижат за безопасността и сигурността
на туристите; да вземат адекватни решения
в критични ситуации.
Възможно работно време на планинския
водач е ненормирано работно време според
продължителността на преходите, които се
осъществяват. В своята дейност той взаимодейства с туристически групи и членове на
групите, които се водят из планината.
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Възможностите за работа са в сферата на
туризма, в национални паркове и природни
резервати, в планините и природна среда, по
планински маршрути, в културни и исторически обекти през всички годишни сезони.
За упражняване на професията „Планински водач“ е необходимо лицето да отговаря
на изискванията за образование, практическа
подготовка и професионална квалификация,
определени в Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и
професионалната квалификация, необходими
за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“
(ДВ, бр. 21 от 2016 г.), издадена от министъра
на туризма, да притежава правоспособност
съгласно изискванията на същата наредба и
да бъде вписано в Националния туристически
регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за
туризма (ЗТ) за упражняване на професията
„Планински водач“.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите професионална квалификация по специалност „Туризъм“ по професията
„Планински водач“ могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Пътувания, туризъм и
свободно време“, ако отговарят на условията
за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО)
и в рамковите програми. При обучението
единиците резултати от ученето по общата
професионална подготовка и по отрасловата
професионална подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-105 от 23.12.2020 г.
Придобилите професионална к валификация по професията „Планински водач“
имат възможност да се реализират в тур
операторски фирми или да развиват самостоятелен бизнес. Придобилите професионална
квалификация по професията „Планински
водач“ – т рета степен на п рофесиона лна
квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от
Националната класификация на професиите
и длъжностите (НКПД, 2011 г.): 5113-3004
П ла н и нск и водач/г и д, и д ру г и, к а к т о и
допълнени при актуализиране на НКПД.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от учене
(ЕРУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка за
професии с трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Осигурява здравословни и безопасни
условия на труд
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Пътувания, туризъм и
свободно време“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Използва различни комуникационни канали
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
4.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес
5.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Принципи на организация на туризма
7.1. РУ Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма
7.2. РУ Следва технологията на туристическото обслужване
7.3. РУ Обслужва туристи със специални
потребности
7.4. РУ Осъществява промоция и реклама
на туристическия продукт

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

ЕРУ по специфична професионална под11.2. РУ Знае основните принципи на рационалното хранене и хидратиране
готовка за специалност „Туризъм“ – трета
11.3. РУ Знае причините за умора и начистепен на професионална квалификация
ните за възстановяване
ЕРУ 8. Топография и навигация
ЕРУ 12. Безопасност и превенция в пла8.1. РУ Познава видовете местности, ренински условия
лефни форми и способи за изобразяването
12.1. РУ Предприема дейности за преодоляим върху картата
ване на основните видове обективни опасности
8.2. РУ Разчита топографските карти и се
12.2. РУ Предприема дейности за преоориентира в местността
доляване на основните видове субективни
8.3. РУ Работи с туристически карти
опасности
8.4. РУ Работи със съвременни средства
12.3. РУ Прилага начините за предпазване
за навигация
от отделните опасности
ЕРУ 9. Планинарство
ЕРУ 13. Физическа подготовка
9.1. РУ Консултира групата при избор на
13.1. РУ Владее основните принципи на
конкретна форма на планинарство
общата физическа подготовка
9.2. РУ Разработва конкретни маршрути
13.2. РУ Владее основните принципи на
в даден регион
специалната физическа подготовка
9.3. РУ Използва конкретните туристичес
ЕРУ 14. Тактико-техническa подготовка
ки ресурси
за придвижване по разнообразни планински
9.4. РУ Избира оптимален път за движение
терени
9.5. РУ Прилага режима за преминаване
14.1. РУ Прилага основни видове техники
през защитени територии
за движение по различни терени
9.6. РУ Изнася беседа за забележителнос
14.2. РУ Предприема действия за предпазтите по маршрута
ване от конкретни опасности
9.7. РУ Води групи по определени маршрути
ЕРУ 15. Организация и провеждане на
ЕРУ 10. Долекарска помощ и транспортипланински туристически прояви
ране на пострадал
15.1. РУ Извършва предварителна органи10.1. РУ Демонстрира адекватно поведение
зация за конкретния маршрут
на мястото на произшествие и оповестява
15.2. РУ Осъществява конкретна органиспециализираните служби
зация по време на преминаване на маршрут
10.2. РУ Оказва долекарска помощ
15.3. РУ Води групата по избрания маршрут
10.3. РУ Извършва т ранспортиране на
ЕРУ 16. Оцеляване при екстремални услопострадалия чрез различни импровизирани
вия и бивакуване
транспортни средства или организира транс16.1. РУ Предприема дейности за оцеляване
портирането на пострадалия
в екстремни ситуации
ЕРУ 11. Медико-биологични познания
16.2. РУ Реализира мероприятия за без
11.1. РУ Описва основни принципи и правила за придвижване в планината
опасно бивакуване
ЕРУ по обща професионална подготовка за професии с трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:
Ниво по Националната квалификационна рамка (НКР):
Ниво по Европейската квалификационна рамка (ЕКР):
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:
Знания

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Планински водач
4
4
Осигурява здравословни и безопасни условия на труд
• Посочва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• Назовава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
• Запознат е с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова
дейност и за свързаните трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
работа и свързани с нея дейности
• Разбира разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на
работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
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Умения

• Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и
ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
• Инструктира екипа, с който работи, по спазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• Спазва прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• Съдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност
• Грижи се за собствената безопасност и безопасността на другите
участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти

Умения

• Организира сортирането на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
• Организира съхранението на опасни продукти и излезли от употреба
материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и
съдейства за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Посочва предпоставките за възникване на основните рискови и
аварийни ситуации
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изрежда основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за установяване, регистриране, разследване и отчитане
на трудови злополуки и професионални заболявания

Умения

• Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

• Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
и съдейства за тяхното предотвратяване
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее теоретичните знания за: осигуряване на безопасност и здраве при работа, превантивната дейност за опазване на околната среда,
овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ
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ЕРУ 2
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
• Информира се за успешни практически примери за управление на
различни бизнес начинания

Компетентности

• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на организацията

Знания

• Посочва основите на пазарното търсене
• Описва принципите на пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност

Умения

• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността
на организацията
• Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Описва общата теория на пазарната икономика
Запознат е с основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
Изброява видовете икономически субекти в бизнеса

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Описва същността на предприемачеството
• Обяснява принципите на предприемаческата дейност
• Посочва видовете предприемачески умения

Умения

• Анализира предприемаческите процеси, свързани с дейността му
• Анализира практически примери за успешно управление на дейността
на организацията

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение
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Знания

• Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
• Изрежда видовете предприемаческо поведение
• Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

• Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
• Идентифицира нови пазарни възможности
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• Изброява основните елементи на бизнес плана
• Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
• Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
• Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално нап
равление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки
• Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надеждността є
• Посочва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• Описва начините за създаване на поддиректории (папки)
• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

• Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на определени критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
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Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването
на информация

Резултат от учене 4.2:

Използва различни комуникационни канали

Знания

• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Посочва софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
• Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
• Запознат е с компютърни програми за GPS

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на
електронно съдържание

Резултат от учене 4.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• Изброява голяма част от известните рискове за сигурността при
работа онлайн
• Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния
живот и околната среда

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

• Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които
работи (например антивирусни програми и пароли)
• Прилага превантивни мерки за ограничаване на проблеми при работа с ИКТ

Компетентности

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

Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове
Спазва правилата на онлайн комуникацията
Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
Обменя знания и опит в онлайн общности
Работи с компютърни програми за GPS
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Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

• Описва структурата на организацията, в която работи
• Изрежда методи за нормиране на работния процес
• Посочва основните нормативни актове, свързани с професията
• Назовава изискванията за планиране на необходимите ресурси в
работата си

Умения

•
•
•
с

Компетентности

• Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на трудовите дейности и задачи
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в организацията
на работата

Резултат от учене 5.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

• Изброява видовете трудови дейности, характерни за професионалната му сфера
• Посочва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Дефинира начините за оптимална организация на трудовите дейности

Умения

• Спазва изискванията за качествено изпълнение на работата си
• Участва в изграждането на етична работна среда

Компетентности

• Способен е да поеме отговорност за качествено изпълнение на трудовите си дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Планира процеса на работата си
Съставя график на работните си задачи
Прилага изискванията на основните нормативни актове, свързани
професията
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Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организацията
на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на
дейностите в работния процес

ЕРУ 6
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Комуникация и чужд език
4
4
Планински водач
4
4
Общува ефективно в работния екип
• Посочва отделните длъжности в екипа
• Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
Умения
• Спазва йерархията в екипа
• Осъществява комуникация в екипа
Компетентности
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
• Поема отговорност при работа в екип
Резултат от учене 6.2:
Води ефективна бизнес комуникация
Знания
• Описва етичните норми в комуникацията
• Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
• Посочва адекватното поведение при конфликт
• Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на клиентите
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
Компетентности
• Провежда ефективна устна и писмена комуникация с клиентите на
туристически услуги съобразно индивидуалните им характеристики
Резултат от учене 6.3:
Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания
• Познава основната професионална терминология на чужд език
• Изброява източници за информация в професионалната област на
чужд език
• Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
Умения
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
Компетентности
• Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададена ситуация
Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване
в работна среда
За средство 2:
• Провежда разговори по професионални теми на чужд език
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ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Принципи на организация на туризма

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Предлага основните туристически услуги
• Предлага допълнителните туристически услуги
• Прилага изискванията за предоставяне на туристически услуги

Компетентности

• Способен е да разграничи видовете дейности в туризма и изискванията за предоставяне на туристически услуги

Резултат от учене 7.2:

Следва технологията на туристическото обслужване

Знания

• Изброява законите и нормативните актове, които регламентират
туристическата дейност
• Посочва изискванията за събиране и използване на лични данни
на туристите
• Описва характеристиките на туристическото обслужване
• Изброява изискванията за осигуряване на туристическо обслужване
• Посочва условията за осигуряване на качество в туристическото
обслужване

Умения

• Спазва законите и нормативните актове, които регламентират туристическата дейност
• Спазва изискванията за събиране и използване на лични данни на
туристите
• Прилага технологията на туристическо обслужване
• Спазва изискванията за качество в туристическото обслужване

Компетентности

• Способен е самостоятелно да следва технологията на туристическо
обслужване, като спазва установените изисквания

Резултат от учене 7.3:

Обслужва туристи със специални потребности

Знания

• Описва особеностите при обслужване на туристи със специални
потребности според степента на самостоятелност
• Посочва туристически дейности за туристи със специални потребности
• Изброява условията за осигуряване на безопасността на туристите
със специални потребности

Умения

• Ориентира се за специалните потребности и възможности на туристите
• Подбира туристически дейности за туристи със специални потребности
• Оценява рисковете за туристи със специални потребности

Компетентности

• Осигурява подходящо и адекватно обслужване на туристи съобразно
специалните им потребности

Резултат от учене 7.4:

Осъществява промоция и реклама на туристическия продукт

Знания

• Дефинира значението на промоцията и рекламата в туризма
• Посочва видовете очаквания на туристите по отношение на туристическия продукт
• Описва елементите на промоцията и рекламата на туристическия
продукт

Умения

• Прилага изискванията за промоция и реклама на туристическия
продукт
• Участва при осъществяването на промоция и реклама на туристическия продукт

Компетентности

• Способен е да осъществи дейности, свързани с промотиране и рекламиране на туристическия продукт

Изброява основните и допълнителните дейности в туризма
Посочва основните характеристики на туроператорската дейност
Описва основните туристически услуги
Описва допълнителните туристически услуги
Познава изискванията за предоставяне на туристически услуги
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Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно принципите на организация на туризма
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя най-подходящите действия в
зададения казус

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Туризъм“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Топография и навигация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава видовете местности, релефни форми и способи за изобразяването им върху картата

Знания

• Знае устройството и работата с компаса
• Изброява видовете местности и елементите на местността
• Обяснява системата за условни обозначения и знаци в топографската карта

Умения

• Умее да определя географските посоки по небесни тела, природни
закономерности и религиозни принципи
• Измерва азимута и разстоянието
• Идентифицира видовете релефни форми и способите им за изобразяване върху картата

Компетентности

• Способен е самостоятелно да се ориентира в непозната местност

Резултат от учене 8.2:

Разчита топографските карти и се ориентира в местността

Знания

• Познава елементите на местността – релеф и местни предмети
• Знае видовете карти – географски, топографски, регионални, хид
роложки и др.
• Изброява различни видове източници на информация

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Разчита правилно топографските карти и се ориентира по маршрута

Резултат от учене 8.3:

Работи с туристически карти

Знания

• Знае видовете маркировки
• Познава техниката на придвижване по планински маршрут
• Описва тактиката на придвижване по планински маршрут

Умения

• Определя физическите параметри на маршрута
• Прилага техниката и тактиката на придвижване по планински маршрут
• Съпоставя избрания маршрут с конкретния терен
• Следва маршрута и обезпечава сигурността

Компетентности

• Владее на високо ниво топографската подготовка, като я прилага
ефективно при придвижване по маршрута

Резултат от учене 8.4:

Работи със съвременни средства за навигация

Умее да работи с мащаба на картата и височината на сечението
Определя посоката и големината на наклона
Идентифицира денивелацията и абсолютната надморска височина
Избира вариант от картата
Ориентира се по маршрута
Ориентира се при влошени метеорологични условия
Използва различни видове източници на информация
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Знания

• Познава принципите на работа на уредите и програмите за навигация
• Знае интернет приложения за навигация и ориентиране
• Знае приложения за навигация и ориентиране

Умения

• Използва GPS
• Работи с алтиметър
• Работи с интернет програми за навигация и ориентиране

Компетентности

• Работи самостоятелно и ефективно със съвременни средства за
навигация

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача

Ус лови я з а п ровеж да не на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания, свързани с работата със съвременните средства за навигация
За средство 2:
• Изпълнява точно и вярно практическа задача по предварително
дефинирано задание

ЕРУ 9
Наименование на единицата: Планинарство
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Консултира групата при избор на конкретна форма на планинарство

Знания

• Запознат е с мотивите и причините за мотивация на хората да се
занимават с планинарство
• Обяснява специфичните изисквания за практикуването на отделните
форми на планинарството

Умения

• Отчита специфичните изисквания за практикуването на отделните
форми на планинарството
• Указва нужната екипировка

Компетентности

• Мотивира, подготвя технически и консултира групата при практикуване на конкретна форма на планинарството

Резултат от учене 9.2:

Разработва конкретни маршрути в даден регион

Знания

• Описва различните форми и начини за практикуване на планинарството

Умения

• Предлага конкретни маршрути според избраната форма на практикуване

Компетентности

• Разработва най-подходящата форма за практикуване на планинарството
в зависимост от индивидуалните особености и нагласи на клиентите

Резултат от учене 9.3:

Използва конкретните туристически ресурси

Знания

• Познава основните туристически ресурси, имащи отношение към
планинарството

Умения

• Използва туристическите ресурси на отделните региони за предлагане
на актуален планински туристически продукт

Компетентности

• Прилага ефективно конкретните туристически ресурси при разработването на конкретни маршрути в даден регион

Резултат от учене 9.4:

Избира оптимален път за движение

Знания

• Има базисни знания за географията на планините на Република
България
• Описва основните туристически маршрути

Умения

• Може да направи прочит на пейзажа
• Може да обясни върховете и планините, които се виждат по време
на прехода
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• При попадане в непозната местност може да избере оптимален път
за движение съобразно пейзажа и географските особености на района
Резултат от учене 9.5:
Прилага режима за преминаване през защитени територии
Знания
• Знае основните режими и форми на опазване на околната среда
• Описва режимите за преминаване през защитени територии
Умения
• Спазва изискванията за опазване на околната среда
• Спазва изискванията за придвижване през защитени територии
Компетентности
• Съобразява се с нормативната уредба и прилага професионално
режима за преминаване през защитени територии
Резултат от учене 9.6:
Изнася беседа за забележителностите по маршрута
Знания
• Описва географските и историческите особености на отделните
планини и райони
• Познава етнографските и биологическите особености на отделните
планини и райони
• Изброява биологическите особености на отделните планини и райони
Умения
• Подготвя беседи за забележителностите по маршрута
• Изнася беседи за забележителностите по маршрута
Компетентности
• Способен е самостоятелно да различи и покаже на групата ендемичните видове и по-интересните представители на флората и фауната в
даден регион
Резултат от учене 9.7:
Води групи по определени маршрути
Знания
• Притежава познания за планинарството, планините, формите за
практикуване и изискванията
• Описва особеностите на планинарството
• Изброява опасностите и влиянието на субективния фактор
Умения
• При практикуване на планинарството и воденето на групи се вписва
изцяло и щадящо в планините и околната среда
Компетентности
• Води безопасно и щадящо групи по определени маршрути, като
отчита всички влияния и фактори
• Дава на групите (клиентите) подробна и достоверна информация за
всичко, от което се интересуват и могат да видят по маршрута
• При наличие на определени обстоятелства, като липса на физическа
подготовка на даден/и турист/и като отчита степента на натовареност
и условията в планината, може да препоръча на туриста/туристите
алтернативно занимание
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Ус лови я за п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет – тестове и курсови работи
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно: планините и явленията в тях, формите за практикуване на планинарството, планинските
туристически ресурси, формите за опазване на околната среда (видове
защитени територии), флората и фауната
За средство 2:
• Извършва подходящи дейности при практикуване на отделните
форми, изнасянето на беседи, прочит на пейзажа, наблюденията на
растения и животни – по критериите, определени в предварително
дефинирано задание

ЕРУ 10
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Долекарска помощ и транспортиране на пострадал
4
4
Планински водач
4
4
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Демонстрира адекватно поведение на мястото на произшествието и
оповестява специализираните служби
Знания
• Обяснява схемата за поведение на мястото на злополука
• Описва реда и последователността за оповестяване на специализираните служби
Умения
• Организира мястото на инцидента
• Обезопасява мястото на инцидента
• Разпознава различните типове травми и медицински състояния
Компетентности
• Организира безопасното присъствие и/или евакуация на здравите
участници в групата
• Оповестява планинската спасителна служба и спешните здравни
центрове за типа злополука и състоянието на пострадалия/те
• Информира обективно спасителните и медицинските екипи за метео
рологичната обстановка и условията на мястото на инцидента, както
и за състоянието на маршрутите за достъп
Резултат от учене 10.2:
Оказва долекарска помощ
Знания
• Познава симптомите на различните травматични състояния
• Обяснява спецификата на животозастрашаващите състояния
• Описва причините и признаците на различните типове травми и
състояния
Умения
• Диагностицира типовете травми и наранявания
• Имобилизира различни видове фрактури в случай на нужда
• Взема необходимите мерки за стабилизиране на състоянието на
пострадалия
• Провежда необходимата профилактика
Компетентности
• Провежда необходимите действия в съответствие с типа травма или
животозастрашаващо състояние
Резултат от учене 10.3:
Извършва транспортиране на пострадалия чрез различни импровизирани
транспортни средства или организира транспортирането на пострадалия
Знания
• Познава различните типове импровизирани средства за транспорт
• Знае на какви изисквания трябва да отговаря средството за транспорт
в зависимост от типа травма
Умения
• Спазва изискванията, на които трябва да отговаря средството за
транспорт в зависимост от типа травма
• Избира оптималния и безопасен маршрут за транспортиране
Компетентности
• Способен е да изработи различни импровизирани транспортни средства
за транспортиране на пострадалия според спецификата на травмата
• Организира самостоятелно и ефективно транспортирането на пострадалия
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на писмен изпит
Средство 2:
• Решаване на казус по зададена ситуация
Ус лови я за п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно първа помощ и транспортиране на пострадал
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано решава поставения казус, свързан с
оказване на първа помощ и транспортиране на пострадал
• Обяснява точно и вярно необходимите действия според типа травма
или животозастрашаващо състояние

ЕРУ 11
Наименование на единицата: Медико-биологични познания
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Описва основни принципи и правила за придвижване в планината

Знания

•
•
•
•
•
•
•

Знае биомеханичните характеристики на движението в планината
Обяснява биохимичните характеристики на движението в планината
Описва физиологичните характеристики на движението в планината
Описва правилата за построяване на походната колона
Знае скоростта и ритъма на придвижване
Запознат е с режима на работа и почивка
Обяснява начините за използване на щеките

Умения

•
•
•
•

Прилага правилата за построяване на походната колона
Спазва скоростта и ритъма на придвижване
Спазва режима на работа и почивка
Показва начините за използване на щеките

Компетентности

• Способен е да инструктира и преведе групата в планината, като
използва различни видове стъпки и скорост на придвижване в зависимост от терена

Резултат от учене 11.2:

Знае основните принципи на рационалното хранене и хидратиране

Знания

• Изброява основните принципи на рационалното хранене
• Познава особеностите на питейния режим и водно-електролитния
баланс
• Описва зависимостите между хранене, хидратиране и умора
• Познава качествата и местонахождението на водоизточниците по
маршрута

Умения

• Прилага принципите на рационалното хранене
• Спазва режима на хидратиране
• Обяснява на групата зависимостите между хранене, хидратиране и
умора
• Води групата по маршрута спрямо местонахождението на водоизточниците

Компетентности

• Способен е да организира правилно, рационално хранене и хидратиране, съобразени със спецификата на активността в планинска среда

Резултат от учене 11.3:

Знае причините за умора и начините за възстановяване

Знания

• Познава особеностите на възрастта и пола в контекста на активното
планинарство
• Описва структурата и функциите на човешкото тяло
• Изброява симптомите и проявленията на умора

Умения

• Съблюдава правилния режим на движение и почивка
• Наблюдава участниците в прехода за признаци и проявления на умора
• Информира участниците в прехода за начините за възстановяване

Компетентности

• Организира ефективно преход, съобразен с нивото, възрастта и пола
на участниците
• Способен е да избере и наложи цикъл на движение/почивка, съобразен
с релефа и функционалните възможности на участниците в групата

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача

Ус лови я за п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно физиологията, храненето,
хидратирането и възстановяването
За средство 2:
• Мотивирано избира най-подходящите действия в определената непредвидена ситуация по време на преход
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ЕРУ 12
Наименование на единицата: Безопасност и превенция в планински условия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Предприема дейности за преодоляване на основните видове обективни
опасности

Знания

• Описва опасностите, свързани със строежа и релефа на планината
• Изброява опасностите, свързани с климатичните и метеорологичните условия

Умения

• Прилага начините на обследване на околната среда и способите за
откриване на опасности

Компетентности

• Може да предприеме дейности, свързани с безопасно преминаване
на различните теренни форми
• Може да предприема дейности за предпазване от различните климатични и метеорологични явления

Резултат от учене 12.2:

Предприема дейности за преодоляване на основните видове субективни
опасности

Знания

• Изброява видовете предварително обусловени субективни опасности
и причините за тяхното възникване
• Описва критериите за възникване на непосредствени субективни
опасности

Умения

• Използва методи за психологическо въздействие и способите за
преодоляване на страха
• Прилага методи за предпазване от стрес и формиране на готовност
за преодоляване на съответната екстремна ситуация
• Контролира риска и оценява възможностите на групата

Компетентности

• Взема правилни решения в конкретната ситуация, като внимава за
надценяване или подценяване на възможностите
• Може да предотврати възникването на срив в поведението на групата (клиент)
• Може да предотврати възникването на конфликт: в групата; между
него и групата; между групата и външни лица

Резултат от учене 12.3:

Прилага начините за предпазване от отделните опасности

Знания

• Изброява отделните видове опасности и средствата за предпазване
от тях
• Описва отделните видове и състояния на снежната покривка
• Изброява причините за възникване на лавинни инциденти и тестовете
за обследване на състоянието на снега
• Запознат е детайлно с действията при възникване на лавинен инцидент

Умения

• Демонстрира (до състояние на двигателен навик) умения за преодоляване на характерните релефни форми и растителни покривки
• Предприема конкретни действия за обезопасяване на групата в зависимост от възникнала конкретна ситуация
• Извършва обследване на терена (вкл. снежната покривка)
• Избира безопасен път за придвижване

Компетентности

• Взема решения за евентуални промени в маршрута, скоростта и
способите за придвижване
• Наблюдава и обследва състоянието на снега, прогнозира лавинната
опасност и посочва определен път за придвижване
• Способен е безупречно да ползва индивидуален лавинен уред (ИЛУ)
и инструктира групата за конкретни действия при възникването на
инцидент
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Средство 1:
• Решаване на тестове, свързани с психическото състояние, лавинна
опасност и способи за преодоляване и предпазване от опасности
Средство 2:
• Практически упражнения и решаване на самостоятелни задачи, свързани с предпазването от опасности и преодоляване на отделни форми
• Тестове за откриване на попаднал в лавина с ИЛУ, самозадържане на
снежен склон, оборудване на точки в снега и на скала и построяване
на средства за обезопасяване на групата

Ус лови я за п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Специално подбрана реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно способите и методите
за откриване и преодоляване на опасностите
За средство 2:
• Мотивирано избира най-подходящите действия в определената непредвидена ситуация по време на практическите занимания и специално
създадени ситуации

ЕРУ 13
Наименование на единицата: Физическа подготовка
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Владее основните принципи на общата физическа подготовка

Знания

• Познава системата от средства, способи и форми на двигателна активност за укрепване на здравето, подобряване на общо физическата
годност и хармоничното развитие и изява на човека
• Запознат е с двигателната активност с проявление на общо физичес
ки и волеви качества
• Разбира процеса на обучение и възпитание на функционалните възможности на индивида за постигане на добри резултати в общодвигателната дейност
• Обяснява способността на организма да се противопостави на умората
и да запази своята работоспособност продължително време

Умения

• Организира дейности, свързани с възпитанието и подобряване качеството на живота
• Поощрява поведението и начина на действие, подпомагащи здравето,
общо физическото и психическо равновесие
• Споделя информация за особеностите на естествената среда и на
културното наследство
• Демонстрира умения за обща физическата подготовка

Компетентности

• Разрешава възникналите проблеми на базата на педагогическите
принципи и физическото възпитание
• Използва ефективно тренировъчните средства, способи и форми в
рамките на предметната дейност
• Прилага рационално теорията и методиката на общо физическата
подготовка

Резултат от учене 13.2:

Владее основните принципи на специалната физическа подготовка

Знания

• Описва развитието и управлението на структурното и функционалното усъвършенстване на човека в специфичните условия на планината
• Обяснява енергетичните възможности, икономизацията на функциите и устойчивостта на организма при продължителна работа в
планинска среда
• Изброява принципите за рационално използване на енергетичния
потенциал на организма
• Притежава специализирани знания за средствата и методите на
физическа подготовка
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Умения

• Поддържа организма към устойчива и високоефективна работа в
екстремалните условия на планината
• Адаптира организма към съвършена регулация на специфичната
двигателна дейност
• Успява да минимализира загубите на енергия от несъвършената
координация в работата на мускулите
• Избягва „паразитни“ движения, които не създават полезен кинематичен потенциал
Компетентности
• Избира подходящ и целесъобразен работен режим според физическите
характеристики на маршрута
• Прилага подходящ и целесъобразен работен режим, при който се
постига максимален ефект с относително минимална загуба на физическа и нервна енергия
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест за общо физическа подготовка
Средство 2:
• Тест за специална физическа подготовка
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Специално подбрана реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно способите и методите
за развитие на физическата подготовка
За средство 2:
• Мотивирано избира най-подходящите средства и методи за усъвършенстване на физическата подготовка

ЕРУ 14
Наименование на единицата: Тактико-техническа подготовка за придвижване по разнообразни
планински терени
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 14.1:
Прилага основни видове техники за движение по различни терени
Знания
• Описва техники за преминаване на характерни теренни форми в
зависимост от наклона и покритието – пътеки, тревисти склонове,
сипеи, морени, тресавища, скални препятствия, движение по сняг и лед
• Изброява способи за преминаване на характерни теренни форми в
зависимост от наклона и покритието – пътеки, тревисти склонове, сипеи, морени, тресавища, скални препятствия, движение по сняг и лед
Умения
• Прилага техники за преминаване на различни терени
• Прилага способи за преминаване на различни терени
Компетентности
• Съставя тактически планове за преминаване на различни участъци на
терени, като проявява професионализъм и съобразителност в работата си
Резултат от учене 14.2:
Предприема действия за предпазване от конкретни опасности
Знания
• Изброява опасностите, които се обуславят от различните теренни
форми и покрития
• Описва начините за предпазване от конкретни опасности
• Запознат е с техническите действия за безопасно преминаване през
различни терени
• Запознат е с тактическите действия за безопасно преминаване през
различни терени
• Познава промените, настъпващи при влошени метеорологични условия
Умения
• Предприема технически действия за безопасно преминаване през
различни терени
• Предприема тактически действия за безопасно преминаване през
различни терени
• Прави хоризонтални или вертикални парапети
• Умее да построи въжен мост
• Спуска клиент по отвесен участък с помощта на въже
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Компетентности

• Способен е ефективно и адекватно да организира обезопасяването
на конкретни участъци, като се съобразява с опасностите, които може
да крие преминаването им
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Решаване на тестове или писмен изпит с конкретно поставени казуси,
свързани с различните способи на придвижване
Средство 2:
• Практическа задача – преминаване през различни планински терени,
без или с използване на осигурителни съоръжения
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно техниката и тактиката на
придвижване в планината и преодоляването на отделни теренни форми
За средство 2:
• Мотивирано избира най-подходящите действия в определената ситуация по време на придвижване в планината и преодоляването на
отделни теренни форми
• Правилно използва алпийските съоръжения и възли за построяване
на обезопасителни елементи – парапети, мостове, установки за спускане

ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Организация и провеждане на планински туристически прояви

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Извършва предварителна организация за конкретния маршрут

Знания

• Знае основните принципи за разработка на маршрут за пешеходен
туризъм
• Описва основните параметри (компоненти) на маршрута
• Изброява основните обективни опасности по конкретния маршрут
• Познава метеорологичните и климатичните особености на маршрута
и произтичащото от тях в контекста на конкретния маршрут
• Обяснява критериите за избор на специалната и личната екипировка,
необходима за преминаването на конкретния маршрут
• Запознат е с типовете места за настаняване по маршрута
• Изброява възможностите за напускане на маршрута в случай на нужда
• Запознат е с основните забележителности по маршрута

Умения

• Разработва туристически маршрут на базата на туристически карти,
пътеводители и специализирани сайтове
• Работи с карта, компас, GPS
• Работи с компютърни програми за GPS
• Разработва цялостната маршрутна документация
• Изчислява времето, необходимо за преминаване на маршрута
• Работи със специализираната екипировка, необходима за преминаването на конкретния маршрут
• Интерпретира метеорологичната прогноза, лавинния бюлетин и др.

Компетентности

• Проявява креативност при изработване на туристически маршрут
и се съобразява по целесъобразност с желанията на туристите при
реализирането на маршрута

Резултат от учене 15.2:

Осъществява конкретна организация по време на преминаване на
маршрут

Знания

• Изброява потенциално опасните места по маршрута
• Преценява нивото на подготовка и очакванията на участниците в
групата
• Изброява техниките на придвижване по различните типове терени
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Умения

• Организира движението на групата според нивото и обективните
условия
• Комуникира с туристите от групата
• Организира реда, скоростта, ритъма, темпа на придвижване и режима
на движение и почивка

Компетентности

• Способен е ефективно да организира и провежда инструктаж на
участниците в групата
• Контролира правилното придвижване по маршрута, като използва
туристическата маркировка и средствата за навигация

Резултат от учене 15.3:

Води групата по избрания маршрут

Знания

• Изброява мерките за безопасно преминаване на маршрута
• Познава нивото на подготовка и очакванията на участниците в групата
• Описва особеностите на маршрута
• Запознат е с предварителната и повременна прогноза за времето

Умения

• Комуникира с участниците в групата
• Преценява нуждата от използване на специална екипировка в случай на нужда
• Оказва първа помощ в случай на нужда
• Организира реда в групата
• Организира обезопасяването на критичните места по маршрута
• Комуникира с местата за настаняване
• Разяснява спецификите на маршрута
• Запознава туристите със забележителностите по маршрута
• Калкулира риска

Компетентности

• Води самостоятелно, отговорно и безопасно групата по избрания
маршрут, като се съобразява с особеностите на маршрута, нивото на
подготовка и очакванията на участниците в групата

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Разработка на маршрут за пешеходен туризъм, времево разписание
и изготвяне на пакет с документи
• Списък на участниците, телефони за контакт с близки на участниците, застраховки и списък с екипировка (лична и групова)
• Списък с необходимите контакти (хижи и хотели), паркови дирекции,
Планинска спасителна служба (ПСС), помощен транспорт
Средство 2:
• Провеждане на туристически преход по предварително зададен и
разработен маршрут

Ус лови я з а п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Достъп до планински терен
• Индивидуална и групова специализирана екипировка
• Група туристи
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира професионални знания в планирането на маршрут за
пешеходен туризъм
За средство 2:
• Демонстрира висока степен на:
• подготвеност при воденето на групата (ритъм на движение и почивки)
• комуникация и мотивация
• използването на специалната и личната екипировка
• използването на специфичната терминология
• ориентиране и навигация
• познаване на флората, фауната и културните артефакти по маршрута

ЕРУ 16
Наименование на единицата: Оцеляване при екстремални условия и бивакуване
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Планински водач
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Предприема дейности за оцеляване в екстремни ситуации

Знания

• Изброява екстремните ситуации в планината
• Описва спецификата на планинската среда и основните проблеми на
оцеляването: умора, ниски температури, загубване и др.
• Обяснява методите на оцеляване и оказването на първа помощ в
планината
• Познава необходимия инструментариум за оцеляване

Умения

• Организира паленето на огън и импровизиран подслон в снежни и
безснежни условия
• Прилага начините на обследване на околната среда и начините за
оцеляване
• Оказва долекарска помощ

Компетентности

• Може да предприеме дейности, свързани с безопасно преминаване
на различните теренни форми
• Демонстрира адекватно поведение за оцеляване в безснежните и
снежните планински условия
• Демонстрира адекватно поведение за оцеляване при ниски и високи
температури, понижено барометрично налягане и намалена видимост

Резултат от учене 16.2:

Реализира мероприятия за безопасно бивакуване

Знания

• Запознат е с необходимата екипировка за безопасно бивакуване
• Изброява видовете импровизирани биваци при снежни и безснежни
условия
• Описва принципите на безопасност при планираните начини за
бивакуване
• Знае критериите за безопасност при организирането на биваци

Умения

• Използва необходимата екипировка за безопасно бивакуване
• Спазва принципите на безопасност при планираните начини за
бивакуване
• Организира бивакуване с импровизирани средства
• Организира планираните начини на бивакуване

Компетентности

• Реализира самостоятелно и в екип мероприятия за безопасно бивакуване както планирани, така и при ефективно използване на импровизирани средства

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тестове, свързани с психическото състояние, лавинната
опасност и способите за преодоляване и предпазване от опасности
Средство 2:
• Практически упражнения и решаване на самостоятелни задачи, свързани с предпазването от опасности и преодоляване на отделни форми
• Тестове за откриване на попаднал в лавина (ИЛУ), самозадържане,
оборудване на точки и построяване на средства за обезопасяване на
групата

Ус лови я за п ровеж да не на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Специално подбрана реална работна среда
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира задълбочени познания относно способите и методите
за откриване и преодоляване на опасностите
За средство 2:
• Мотивирано избира най-подходящите действия в определената непредвидена ситуация по време на практическите занимания и специално
създадени моменти
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4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
полигони и реална природна среда. Учебната
практика се провежда в реални условия.
4.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията. Учебните кабинети трябва
да отговарят на необходимите педагогически,
дидактически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават
предпоставка за успешно усвояване на знанията,
уменията и формирането на професионалноличностните качества на обучаваните.
4.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна
маса и стол), работно място на всеки обучаван
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), гладка
свободна стена за окачване на табла, екран
за прожектиране, дъска за писане и други
средства за обучение и дидактическа техника.
4.1.2. Учебни пособия:
– специализирани навигационни и топографски карти и уреди;
– специализирани алпийски съоръжения;
– лични предпазни средства;
– средства за онагледяване;
– специализирана литература (пътеводители);
– медицинско оборудване за първа помощ
и импровизиран транспорт;
– лавинни съоръжения;
– бивачни съоръжения;
– комуникационни средства.
4.2. Учебни полигони за обучението по
практика на професията
4.2.1. Основно оборудване:
– туристически зимни и летни маркировки;
– тренировъчни ориентировъчни маршрути.
4.2.2. Учебни помагала:
– знаци за ориентиране (точки);
– карти, компаси, скици и др.;
– специализирани компютърни програми
и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, могат да преподават
лица без висше образование и без придобита
професионална квалификация „учител“, ако
са придобили професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания, умения
и компетентности.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 77 от 2006 г. за признаване за вписване на
нови сортове земеделски растителни видове,
сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при
специфични условия, в Официалната сортова
листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС (обн., ДВ,
бр. 51 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2008 г.,
бр. 35 от 2009 г. и бр. 60 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 и в ал. 3 думите
„Общия каталог“ се заменят с „каталозите
на сортовете растения“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава
сортове от земеделските растителни видове
по чл. 1, ал. 2 само когато те отговарят на
изискванията за различимост, хомогенност
и стабилност (РХС) и когато са с удовлетворяваща стойност за биологични и стопански
качества (БСК). Изпитването за РХС и БСК
за признаване и вписване на сорт в официалната сортова листа и каталозите на ЕС се
извършва съгласно разпоредбите на Наредба
№ 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване
на сортовете растения във и от Официалната
сортова листа на Република България (ДВ,
бр. 97 от 2013 г.) (Наредба № 7 от 2013 г.). За
признаване на сортовете по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3
и 4 се прилагат разпоредбите на тази наредба.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. декоративни, медицински и ароматни
видове растения.“
§ 3. Член 8 се отменя.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „издава официалната сортова листа на Република България“
се заменят с „публикува официалната сортова
листа на интернет страницата си“, а думата
„новопризнатите“ се заменя с „признатите“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ЕК“ се заменят с „Европейската комисия“.
2. В ал. 3 думите „предоставя на другите
държави членки и на ЕК досиетата, посочени в
чл. 9, ал. 4“ се заменят с „може да предоставя
при поискване от другите държави членки и
Европейската комисия досиетата, посочени
в чл. 9, ал. 5“.
§ 6. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол прави
проверки на записите и схемите на сортоподдържането съгласно чл. 27 от ЗППМ.“
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „анулира признат сорт“
се заменят с „прекратява признаването за
вписване на сорт в официалната сортова листа,
съответно в каталозите на ЕС“.
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2. В ал. 2 думата „отхвърли“ се заменя с
„отменя признаването на“.
§ 8. Член 20а се изменя така:
„Чл. 20а. (1) Семената от „сортове за консервация“ отговарят на изискванията за сертифициране на сертифицирани семена, предвидени
в наредбите по чл. 1, ал. 2, с изключение на
изискванията по отношение на минималната
сортова чистота и изискванията, отнасящи
се до проверките под официален контрол,
като семената от Oryza sativa L. отговарят на
изискванията за сертифициране на „сертифицирани семена, второ размножение“ съгласно
разпоредбите на Наредба № 21 от 2007 г.
(2) Семената от сортовете по чл. 1, ал. 1,
т. 4 отговарят на изискванията за сертифициране, опаковане, етикетиране, количествени
ограничения и сортова чистота на „сортове за
консервация“ от съответния вид, определени
в наредбите по чл. 1, ал. 2.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 17а, ал. 2, букви „а“ и
„б“ на Наредба № 12 от 2004 г. за условията и
реда за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 25 и
95 от 2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г. и бр. 9 от
2010 г.) (Наредба № 12 от 2004 г.)“ се заменят
с „чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „приложение № 7а на Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят с „приложение
№ 7 от Наредба № 7 от 2013 г.“;
б) в т. 2 думите „приложение № 8а на
Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят с „приложение № 8 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
3. В ал. 4 думите „чл. 15 от Наредба № 12
от 2004 г.“ се заменят с „чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
§ 10. В чл. 22 думите „подадена заявка“
се заменят с „подадено заявление“, а в т. 4
думите „Министерството на земеделието и
храните“ с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11 и 12 на Наредба
№ 12 във връзка с Регламент (ЕО) № 930/2000
на Комисията от 4 май 2000 г. за установяване на подробни правила за допустимостта
на наименованията на сортовете земеделски
растителни видове и зеленчу кови видове
(ОВ, L 108, 5.05.2000 г., стр. 3)“ се заменят с
„чл. 8 от Наредба № 7 от 2013 г. във връзка с
Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от
22 юли 2009 г. за установяване на подробни
правила за допустимостта на наименованията
на сортовете земеделски растителни видове и
зеленчукови видове (ОВ, L 191, 23.07.2009 г.)
(Регламент (ЕО) № 637/2009)“.
2. В ал. 2 думите „чл. 2 на Регламент (ЕО)
№ 930/2000“ се заменят с „чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 637/2009“.
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§ 12. В чл. 25, ал. 1 и 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 13. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Семената от сортовете за съхранение по чл. 1, ал. 1, т. 2 могат да бъдат
сертифицирани като „сертифицирани семена
от сорт за съхранение“ и контролирани като
„стандартни семена от сорт за съхранение“,
ако отговарят на изискванията на Наредба
№ 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара
на Европейския съюз (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)
(Наредба № 96 от 2006 г.), с изключение на
изискванията по отношение на минималната
сортова чистота.
(2) Семената от „сортове, развити с цел
отглеждане при специфични условия“ по чл. 1,
ал. 1, т. 3 могат да бъдат контролирани като
стандартни семена от сорт, развиван с цел
отглеждане при специфични условия, ако отговарят на изискванията на Наредба № 96 от
2006 г. за търговия със „стандартни семена“,
с изключение на изискванията по отношение
на минималната сортова чистота.
(3) Изискванията за сертифициране, опаковане, етикетиране, количествените ограничения и минималната сортова чистота
на „сортовете за съхранение“ и „сортовете,
развити с цел отглеждане при специфични
условия“ се определят с наредбата по ал. 1.“
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 17а, ал. 2, букви „а“
и „б“ на Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят
с „чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „приложение № 7а на Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят с „приложение
№ 7 от Наредба № 7 от 2013 г.“;
б) в т. 2 думите „приложение № 8а на
Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят с „приложение № 8 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
3. В ал. 4 думите „чл. 15 от Наредба № 12
от 2004 г.“ се заменят с „чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 от 2013 г.“.
§ 15. В чл. 29 думите „подадена заявка“
се заменят с „подадено заявление“, а в т. 4
думите „Министерството на земеделието и
храните“ с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 16. В чл. 31, ал. 1 думите „чл. 11 и 12
на Наредба № 12 от 2004 г.“ се заменят с
„чл. 8 от Наредба № 7 от 2013 г.“, а думите
„Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от
22 юли 2009 г. за установяване на подробни
правила за допустимост та на наименованията на сортовете земеделски растителни
видове и зеленчукови видове (ОВ, L 191,
23.07.2009 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 637/2009“.
§ 17. В чл. 32 се създават ал. 3 и 4:
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„(3) Количеството семена от всеки „сорт
за съхранение“, които се търгуват за една
година, не трябва да надхвърля количеството
необходимо за производство на зеленчуци за
хектарите, посочени в приложение № 9 от
Наредба № 96 от 2006 г.
(4) Коли чест вото семена от „сор тове,
развити с цел отглеждане при специфични
условия“ се търгуват в малки опаковки, без
да надвишават максималното нетно тегло за
вид, посочено в приложение № 10 от Наредба
№ 96 от 2006 г.“
§ 18. В допълнителните разпоредби в § 1а,
т. 8 думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 19. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се
отменя.
§ 20. Приложение № 2 към чл. 22 и чл. 29
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 22 и 29
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
З А Я В Л Е Н И Е ..........................................................................
рег. № (попълва се от ИАСАС)
С цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република България на
сорт за консервация, за съхранение и сорт, развит с цел отглеждане при специфични
условия
1. Заявител/и:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(физическо/и или юридическо/и лице/а, идентификационен №; идентификационен № по ДДС, седалище и адрес на управление;
представител – име, фамилия, телефон, факс, e-mail)

2. Научно име на таксона: …………………………………………………………………….
3. Обикновено име на таксона: ……………………………………………………………….
4. Наименование на сорта (изписано с български и латински букви): ……………………...
……………………………………………………………………………………………………
5. Сортът е:
 за консервация
 за съхранение
 развит, с цел отглеждане при специфични условия
6. Информация за сортоподдържането:
6.1. Населено/и място/а, където се извършва сортоподдържането:
……………………………………………………………………………………………………..
(наименование на района/ите)

6.2. Сортоподдържащ/и:
……………………………………………………………………………………………………..
(физическо/и или юридическо/и лице/а, седалище/а и адрес/и)

– Заявлението се подава за всеки новозаявен сорт;
– При настъпили промени в заявените обстоятелства заявителят е длъжен в едномесечен
срок да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Място:

Дата:

Заявител:

(подпис)

“
Заключителни разпоредби
§ 21. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство
на плодове на пазара на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 20 о т 2010 г.; изм., бр. 95
от 2016 г., бр. 87 от 2018 г., бр. 30 и 56 от
2019 г. и бр. 30 и 63 от 2020 г.) в чл. 15, ал. 2
думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с
„31 декември 2022 г.“.
§ 22. В Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на
произвеждания и търгуван посевен материал
от групите земеделски растения – зърнени,
маслодайни, фуражни, зеленчукови, картофи
и цвекло (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 79 от 2012 г. и бр. 30 от
2019 г.) в чл. 34 ал. 4 се отменя.
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§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Наредба за допълнение на Наредба № 4 от
2018 г. за условията и реда за изплащане,
намаляване или отказ за изплащане, или за
оттегляне на изплатената финансова помощ за
мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона
за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.; доп., бр. 74
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 и 108 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 11 досегашният текст става ал. 1
и се създават ал. 2 и 3:
„(2) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато:
1. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, е изискала от бенефициента документи и/или данни по чл. 10 – за
периода от изпращане на уведомлението до
представяне на изисканите документи и/или
данни, а когато такива не са представени – до
изтичане на указания в уведомлението срок;
2. са представени документи, от които
въ зн и к ва с ъм нен ие за неред нос т, кое т о
налага извършването на допълнителни проверки от специализирано структурно звено
към ДФЗ – РА – за период не по-дълъг от
три месеца;
3. в случаите по т. 2 възникнат съмнения
за измама и бъде сезирана прокуратурата
от ДФЗ – РА, или е образувано досъдебно
производство, от чийто изход зависи произнасянето по искането за плащане – за периода
до постановяване на влязъл в сила акт на
компетентния орган;
4. се установи необходимост от изискване
от ДФЗ – РА, на становище или информация
от други органи или институции – за периода
от изпращане на искането за предоставяне
на становище или информация до датата на
получаването им от ДФЗ – РА.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 ДФЗ – РА,
изпраща уведомление до бенефициента за
спирането на срока по ал. 1, като посочва
мотивите за това.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В случаите, когато бенефициент по подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура,
включително нейното създаване, подобрение
и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения
чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ е
Държавна агенция „Електронно управление“,
не се прилагат изискванията на чл. 8 и 9 и
на т. 4 от приложение № 2.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
2392
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-134
от 1 април 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения
правилник на Министерството на правосъдието
(ДВ, бр. 16 от 2015 г.) във връзка с чл. 655, ал. 2,
т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба
№ 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (ДВ, бр. 64 от
2005 г.), по повод постъпило заявление с вх. рег.
№ 94-О-4/25.02.2020 г. от Огнян Николаев Лазаров, с което заявява, че желае да бъде изключен
от утвърдения от министъра на правосъдието
и обнародван в „Държавен вестник“ Списък на
лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, нареждам:
Изключвам по негово желание Огнян Николаев Лазаров с адрес: София, ул. Иван Вазов № 9,
ап. 10, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) Списък на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон – включен
в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от
2017 г.).
Заповедта да се съобщи на Огнян Николаев
Лазаров по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от съобщаването є по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
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Министър:
Д. Кирилов

121. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2021 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Димитров Джорев
Специалност: Химия.
Ангел Янков Биков
Спец иа лност: Тех нолог и я на влак ната и
кожите, Експерт по графическо и техническо
изследване на документи.

Антон Борисов Бояджиев
Специалност: Българска филология, Адвокат.
Достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски
Специалност: Химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Борислав Кирилов Гергов
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Валери Димитров Костадинов
Специалност: Право, Криминалистика. Достъп
до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев
Специалност: Социална педагогика. Достъп
до класифицирана информация.
Весела Борисова Маринова
Специалност: Биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Георги Александров Леков
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи
младши експерт-криминалисти. Полицаи младши
разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова
информация. Цифрова следствено-фиксираща
фотография. Документен контрол. Достъп до
класифицирана информация.
Георги Борисов Добрев
Специалност: Криминалистически изследвания на почерк, технич. на док., трасология и
балистика, Технология на продуктите за общ.
хранене.
Георги Димитров Средков
Специалност: Автоматизация на производството. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни,
трасологически и технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров
Специалност: Технология на неорганичните
вещества, Криминалистически изследвания – почеркови и технически изследване на документи,
трасологически и балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев
Специалност: Охрана на обществения ред и
борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова
Специалност: Право, Експерт-криминалистграфолог.
Димитър Кръстев Велчев
Специалност: Право, Графолог. Достъп до
класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Димчо Тодоров Димов
Специалност: Химия.
Добромир Иванов Кацарски
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Специалност: Френска филология. Достъп до
класифицирана информация, НАТО секюрити
сертификат.
Емил Димитров Митев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни
приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи. Достъп до класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова
Специалност: Право, Почеркови експертизи,
Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков
Специалност: Химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Иван Ташков Лазаров
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Иво Бончев Чолаков
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов
Специалност: Биология.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Илия Иванов Илиев
Специалност: Физика, Съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Любомир Костадинов Галов
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док., балистик и трасолог,
Документен контрол, Хидрогеология и инженерна
геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Марин Георгиев Маринов
Специалност: Инженер-химик, Икономика и
управление на промишлеността, Изготвяне на
графически, технико-документни, трасологически
и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова
Специалност: Спорт, Разузнавач, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Манол Божилов Златев
Специалност: Физика, Експерт-криминалист
в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Мануела Огнянова Тошева
Специалност: Физическо възпитание, Криминалистика, Оценител на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов
Специалност: Химия.
Мирослав Димитров Саханджиев
Специалност: Икономическа информатика.
Мирослав Тодоров Великов – СДВР
Недко Иванов Нейков
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини, Криминалистически
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изследвания – почерк, технич. на док., трасолог,
балистич. еспертизи.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Пламен Иванов Милев
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа
дейност, Актуализация на проф. квалификация,
Документен контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Сава Стоянов Стоянов
Специалност: Химия.
Сашо Павлов Атанасов
Специалност: Експерт-криминалист.
Светла Владимирова Чакърова
Специалност: Криминалистика. Достъп до
класифицирана информация.
Светлана Георгиева Халачева
Специалност: Криминалистическо изследване
на документи – графическо и техническо изследване на документи, Турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова
Специалност: Криминалистическо изследване на документи – графическо и техническо
изследване на документи, Информационни и
управляващи технологии.
Силвия Иванова Славкова
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ и
лицева идентификация. Документен контрол. Полицаи – младши експерт-криминалисти. Достъп
до класифицирана информация.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Стефан Георгиев Бенчев
Специалност: Право, Криминалистическо
изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов
Специалност: Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Стоян Костадинов Велев
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика, Икономика на транспортна
фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
Цветанка Кирилова Тортопова
Специалност: Металургия на черните метали.
Достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев
Специалност: Българска филология, Право,
Експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов
Специалност: Биология.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Борислав Кирилов Гергов
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Венелин Колев Колев
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Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев
Специалност: Социална педагогика. Достъп
до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Георги Александров Леков
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи
младши експерт-криминалисти. Полицаи младши
разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова
информация. Цифрова следствено-фиксираща
фотография. Документен контрол. Достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни,
трасологически и технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров
Специалност: Технология на неорганичните
вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследвания на документи,
трасологически и балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев
Специалност: Охрана на обществения ред и
борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана
информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Ивалина Христова Попова
Специалност: Право, Почеркови експертизи,
Документен контрол, Експертно-криминалистична дейност. Достъп до класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Иван Ташков Лазаров
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Илия Иванов Илиев
Специалност: Физика, Графически изследвания, техническо изследване на документи,
трасология.
Йордан Димитров Анев
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Любомир Костадинов Галов
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док., балистик и трасолог,
Документен контрол, Хидрогеология и инженерна
геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Марин Георгиев Маринов
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Специалност: Инженер-химик, Икономика и
управление на промишлеността, Изготвяне на
графически, технико-документни, трасологически
и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Манол Божилов Златев
Специалност: Физика, Експерт-криминалист
в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Николай Василев Вълков
Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС
и АТЦ. Инженер технология на маш., ракетноартилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и
управл. на полета на летателните апарати, ст. н.
с. д-р. Достъп до класифицирана информация,
НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Пламен Иванов Милев
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа
дейност, Актуализация на проф. квалификация,
Документен контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Сашо Павлов Атанасов
Специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Стоян Ганчев Анов
Специалност: Младши експерт-криминалист.
Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ
Борислав Кирилов Гергов
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев
Специалност: Социална педагогика. Достъп
до класифицирана информация.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ
Георги Александров Леков
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи
младши експерт-криминалисти. Полицаи младши
разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова
информация. Цифрова следствено-фиксираща
фотография. Документен контрол. Достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Достъп
до класифицирана информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ
Специалност: Полиграфия, Дактилоскопни,
трасологически и технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров
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Специалност: Технология на неорганичните
вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследване на документи,
трасологически и балистически експертизи.
Георги Черников Георгиев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев
Специалност: Охрана на обществения ред и
борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ
Иван Василев Драганов – 01 РУ
Специалност: Математика и информатика.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ
Иван Ташков Лазаров
Специалност: Право. Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ
Йордан Димитров Анев
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ
Крум Николов Крумов – СДВР
Любомир Костадинов Галов
Специалност: Криминалистически изследвания – почерк, техн. на док, балистик и трасолог,
Документен контрол, Хидрогеология и инженерна
геология. Достъп до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ
Манол Божилов Златев
Специалност: Физика, Експерт-криминалист
в областта на документните изследвания, балистическите и трасологическите експертизи.
Марин Георгиев Маринов
Специалност: Инженер-химик, Икономика и
управление на промишлеността, Изготвяне на
графически, технико-документни, трасологически
и балистически експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ
Николай Василев Вълков
Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС
и АТЦ, Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа
подготовка, Динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, ст. н. с. д-р. Достъп
до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев – 06 РУ
Павел Георгиев Василев – 02 РУ
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ
Пиер Цветанов Василев – СДВР
Сашо Павлов Атанасов
Специалност: Експерт-криминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ
Стефчо Владимиров Джонов – СДВР
Стоян Ганчев Анов
Специалност: Младши експерт-криминалист.
Достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна
фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
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Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев
Специалност: Право, Криминалистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков
Специалност: Дактилоскопия.
Георги Александров Леков
Специалност: Автомобилна техника. Полицаи
младши експерт-криминалисти. Полицаи младши
разузнавачи. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Аудиоанализ и снемане на звукова
информация. Цифрова следствено-фиксираща
фотография. Документен контрол. Достъп до
класифицирана информация.
Георги Иванов Кючеков
Специалност: Дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов
Специалност: Дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров
Специалност: Технология на неорганичните
вещества, Криминалитически изследвания – почеркови и технически изследване на документи,
трасологически и балистически експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев
Специалност: Охрана на обществения ред и
борба срещу престъпността, Право, Експерт-криминалист. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Митев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Съдебни
приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи. Достъп до класифицирана информация.
Емил Кирилов Червеняков
Специалност: Дактилоскопия.
Емилия Станева Игнатова
Специалност: Дактилоскопия.
Иван Стоянов Сивриев
Специалност: Електроинженер, Криминалистически анализ на звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи), ст. н. с. Достъп до
класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев
Специалност: Художествена и приложна фотография. Достъп до класифицирана информация.
Йордан Доков Доков
Специалност: Дактилоскопия.
Латин Живков Иванов
Специалност: Дактилоскопия.
Любомир Райчев Шебов
Специалност: Управление на обществения ред и
осигуряване на безопасно движение по пътищата.
Специалист – Автоматизирана Дактилоскопна
Идентификационна Система-AFIS. Обучител по
оглед на местопроизшествие. Достъп до класифицирана информация.
Николай Йорданов Ганчев
Специалност: Дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев
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Специалност: Дактилоскопия.
Силвия Иванова Славкова
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ
и лицева идентификация. Документен контрол.
Полицаи младши експерт-криминалисти. Достъп
до класифицирана информация.
Станимир Иванов Мирински
Специалност: Дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов
Специалност: Младши експерт криминалист.
Достъп до класифицирана информация.
Стоян Костадинов Велев
Специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика. Икономика на транспортна
фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания. Достъп до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов
Специалност: Дактилоскопия.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация. Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев
Специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография. Достъп до класифицирана
информация.
Константин Калкуст Каикчиян
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач (Експертнокриминалистична дейност).
Силвия Иванова Славкова
Специалност: Биотехнология. Видеоанализ
и лицева идентификация. Документен контрол.
Полицаи Младши експерт криминалисти. Достъп
до класифицирана информация.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен
токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов
Специалност: Химия, Медицинска химия,
Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до
класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
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Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Петров Гергов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина,
к.м.н.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Стоян Великов Стоев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев
Специалност: Съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова
Специалност: Стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анна Йорданова Енева
Специалност: Медицина – хирургия.
Д-р Бисер Петков Бончев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и
интензивно лечение, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
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Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Даниел Иванов Мишин
Специалност: Стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Специалност: Медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна
медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина,
к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда,
Професионални заболявания.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов
Специалност: Стоматология.
Д-р Любен Николов Попов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина. Вътрешни болести.
Онкология.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена
и организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев
Специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени
болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия,
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Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Стоян Великов Стоев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и
реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов
Специалност: Хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов
Специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до
класифицирана информация.
Виолета Вълчева Русева
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна
биология, Доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова
Специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Горан Ангелов Червеняшки
Специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна
медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова
Специалност: Биология.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Луканов Колев
Специалност: Биология, Химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов
Специалност: Медицина – акушерство и гинекология.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева
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Специалност: Молекулярна и функционална
биология, к.б.н.
Милан Борисов Димитров
Специалност: Биохимия и микробиология,
к.м.н.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев
Специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев
Специалност: Съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов
Специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен
токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до
класифицирана информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия.
Д-р Виолета Вълчева Русева
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна
биология, Доктор – Микробиология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова
Специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Горан Ангелов Червеняшки
Специалност: Медицина. Разузнавач (експертно-криминалистична) дейност. Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Даниел Иванов Мишин
Специалност: Стоматолог, хирургична стоматология, съдебна медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Специалност: Медицина.
Д-р Десислава Петкова Кателиева
Специалност: Медицина – Спешна медицина,
Психология, Здравен мениджмънт, Доктор по
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна
медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова
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Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина,
к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда,
Професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина. Вътрешни болести.
Онкология.
Мая Иванова Кичева
Специалност: Молекулярна и функционална
биология, к.б.н.
Милан Борисов Димитров
Специалност: Биохимия и микробиология,
к.м.н.
Д-р Милен Димитров Милев
Специалност: Вътрешни болести, Клинична
токсикология, Клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев
Специалност: Съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев
Специалност: Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев
Специалност: Съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Евлогиев Александров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анна Йорданова Енева
Специалност: Медицина – хирургия.
Д-р Атанас Николов Христов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и
интензивно лечение, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
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Доц. д-р Васил Насков Атанасов
Специалност: Химия, Медицинска химия,
Аналитична химия, Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
доц. Вера Петкова Петкова
Специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев
Специалност: Съдебна медицина. Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Георги Петров Гергов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов
Специалност: Медицина, здравен мениджмънт.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева
Специалност: Медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова
Специалност: Професионални заболявания,
Хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров
Специалност: Патологоанатомия, Съдебна
медицина.
Д-р Димчо Василев Димов
Специалност: Вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Илия Петров Петров
Специалност: Стоматология.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина,
к.м.н.
Д-р Йорданка Димитрова Златева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда,
Професионални заболявания.
Д-р Красимира Николова Динкова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Пневмология и фтизиатрия, Професионални
заболявания, к.м.н.
Д-р Любен Николов Попов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов
Специалност: Медицина – акушерство и гинекология.
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Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Онкология.
Мая Иванова Кичева
Специалност: Молекулярна и функционална
биология, к.б.н.
Д-р Милен Димитров Милев
Специалност: Вътрешни болести, Клинична
токсикология, Клинична имунология.
Д-р Милкана Кръстева Симеонова
Специа лност: Медицина, Пневмологи я и
фтизиатрия.
Д-р Митко Георгиев Митев
Специалност: Клинична токсикология. Достъп
до класифицирана информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена
и организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Онкология, Здравен мениджмънт.
Пенчо Илийчев Кожухаров
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова
Специалност: Детски болести.
Д-р Станчо Стоянов Проданов
Специалност: Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Стефан Иванов Нанков
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Стоян Георгиев Миланов
Специалност: Медицина, Анестезиология и
интензивно лечение, Спешна медицина, Обществено здраве и здравен мениджмънт, ст. н. с. ІІ ст.
Д-р Тодор Пенчев Шамов
Специалност: Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и
реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов
Специалност: Хирургия.
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2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова
Специалност: Медицина, Клинична хематология, Вътрешни болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова
Специалност: Стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева
Специалност: Детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Антон Стоянов Савов
Специалност: Медицина, Уши, нос и гърло,
Отоневрология, Професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков
Специалност: Медицина, анестезиология и
интензивно лечение, обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева
Специалност: Нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов
Специалност: Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева
Специалност: Вътрешни болести.
Д-Р Василка Христова Нанкова
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова
Специалност: Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева
Специалност: Медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова
Специалност: Патологоанатомия
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова
Специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Веска Михайлова Маркова
Специалност: Нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов
Специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия и травматология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева
Специалност: Нервни болести, Професионални
заболявания, Клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева
Специалност: Уши, нос, гърло. Професионални
заболявания.
Д-р Диана Бориславова Апостолова
Специалност: Професионални заболявания,
Хигиена на труда, гл. асистент.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед
Специалност: Кардиология, Вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов
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Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов
Специалност: Вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова
Специалност: Медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева.
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова
Специалност: Физикална терапия и рехабилитация, Трудова медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров
Специалност: Хиру рги я, сърдечно-съдова
хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Ендокринология и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво, Трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева
Специалност: Медицина, Хигиена на труда,
Охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков
Специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков
Специалност: Стоматология, Ортопедична
стоматология с ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев
Специалност: Медицина, Клинична токсикология.
Д-р Илия Петров Петров
Специалност: Стоматология.
Д-р Ирина Андреева Попова
Специалност: Медицина, Съдебна медицина,
к.м.н.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Кирил Кирилов Петров
Специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов
Специалност: Медицина, Вирусология, Експерт
по оценка и акредитация на лечебни заведения,
д.м.н. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Красимира Николова Динкова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Пневмология и фтизиатрия, Професионални
заболявания, к.м.н.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова
Специалност: Медицина, Хранене и диететика,
Хигиена, гл. асистент.
Д-р Лиляна Цанева Дукова
Специалност: Медицина, Хигиена на труда,
Охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки
Специалност: Нервни болести, Електроенцефалография и клинична електрофизиология.
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева
Специалност: Медицина, Клинична токсикология. Достъп до класифицирана информация.

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

Д-р Люсиен Младенов Митев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Онкологи я, Тройно негативен карцином на
млечната жлеза – биологични характеристики,
диагностика и възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов
Специалност: Ушно-носно-гърлени болести,
Професионални заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева
Специалност: Клинична алергология, Пневмология и фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев
Специалност: Вътрешни болести, Клинична
токсикология, Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев
Специалност: Клинична токсикология. Достъп
до класифицирана информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова
Специалност: Медицина, Социална хигиена
и организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев
Специалност: Вътрешни болести, Кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков
Специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Пенка Денчева Иванова-Георгиева
Специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев
Специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени
болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов
Специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Захариев Грънчаров
Специалност: Офталмология.
Д-р Петър Младенов Илиев
Специалност: Нервни болести, Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов
Специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев
Спец иа л нос т: Мед и ц и на, Фарма колог и я,
Фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова
Специалност: Ортопедия и травматология.
Д-р Румен Борисов Милошев
Специалност: Ендокринология и болести на
обмяната, Вътрешни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов
Специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Нефрология, Пункционна бъбречна биопсия, Абдоминална доплерова ехография, Конвенционална
ехография. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова
Специалност: Медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни
методи – акупунктура и моксибустия, китайска
гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия. Здравен
мениджмънт.
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Д-р Станимира Семкова Желязова
Специалност: Детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков
Специалност: Медицина, Ортопедия и травматология, Ендопротезиране на стави, Артроскопия,
Пластична, възстановителна и естетична хирургия, Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев
Специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов
Специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов
Специалност: Медицина, Анестезиология и
реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов
Специалност: Хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Специалност: Психиатрия.
Доц. д-р. Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов
Специалност: Психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов
Специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт
по психологически проблеми, Експерт-оценител
на материални активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Специалност: Психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Детска
психиатрия.
Д-р Елена Недялкова Михайлова
Специалност: Медицина. Психиатрия, Детска
психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Специалност: Психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова
Специалност: Психиатрия.
Калоян Павлов Куков
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология,
Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева
Специалност: Медицина, Психиатрия.
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Д-р Люба Савова Казакова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев
Специалност: Психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков
Специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков
Специалност: Психиатрия.
Проф. д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор
на науките по психиатрия-съдебна психиатрия,
Професор по съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Специалност: Психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков
Специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева
Специалност: Психология, Преподавател по
психология.
Д-р Тодор Борисов Костов
Специалност: Психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев
Специалност: Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Петрова Атанасова
Специалност: Психология, Клинична психология, Консултативна психология, Психология
на развитието – детска психология, Доктор по
психология – психологическо измерване.
Боряна Петрова Бонева
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева
Специалност: Психология.
Д-р Валентина Василева Маринова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска
Специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров
Специалност: Социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология. Достъп до класифицирана
информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова
Специалност: Психология, Теология.
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология,
Психолог, учител по психология, етика и логика.
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Галин Георгиев Гергов
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна
психология.
Галина Бориславова Иванова
Специалност: Психология, Туризъм, Магистър
по психология.
Галина Великова Кубратова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт
по психологически проблеми, Експерт-оценител
на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Галина Христова Василева
Специалност: Философия. Психолог.
Георги Динев Димитров
Специалност: Психология.
Георги Пенев Трайков
Специалност: Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност. Национална
сигурност: духовност и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова
Специалност: Психология.
Димитринка Стоянова Андреева
Специалност: Психология, Личностова патология и опасно поведение, Терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева
Специалност: Психология – психологично
консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки
С пец иа л нос т: Пси холог и я – К л и н и ч на и
консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама –
терапевт.
Елена Константинова Кърпачева
Специалност: Психология.
Елеонора Костадинова Василиева
Специалност: Психология – социална психология, съдебна психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Жулиета Стефанова Танева
Специалност: Клинична психология. Достъп
до класифицирана информация.
Златка Върбанова Мачева
Специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова
Специалност: Психология.
Инна Георгиева Бранева
Специалност: Психология, Психодрама – терапевт.
Ирина Димитрова Атанасова
Специалност: Доктор по Педагогическа и
възрастова психология, Психология, Клинична
и консултативна психология, Психология на
развитието, образованието и културата.
Искра Нонева Митева
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Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна
психология.
Калоян Павлов Куков
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор-психология,
Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров
Специалност: Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева
Специалност: Психология, Детско-юношеска
и училищна психология (диагностика и консултиране), Педагогика, Социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова
Специалност: Психология.
Лиляна Стойкова Бехар
Специалност: Педагогика – специалист по
педагогика и преподавател в средните училища,
Психология.
Люси Методиева Костадинова
Специалност: Психология.
Миглена Коцева Димитрова
Специалност: Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова
Специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация. Достъп
до класифицирана информация.
Огнян Станчев Димов
Специалност: Филология, социални и хуманитарни науки – Психология, Клиника на тялото
и психоаналитична антропология.
Плама Сергеева Христова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология,
Психодрама – терапевт, Доктор по психология – организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну
Специалност: Психология – клинична и консултативна психология; Социална психология,
Ориентирана към решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова
Специалност: Психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Специалност: Психиатрия.
Светла Кирилова Николова
Специалност: Психология, Социална психология; Когнитивно-поведенческа психотерапия;
Психо-социа лни интервенции при зависими
пациенти.
Светлана Иванова Димитрова
Специалност: Психология, Разрешение за
достъп до класифицирана информация.
Слав Петков Славов
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Снежанка Дончева Божилова
Специалност: Начална училищна педагогика,
Психология – Юридическа психология, Социална
педагогика – Мениджмънт на социално-педагогическите дейности, Позитивна психотерапия,
Социална работа с деца и семейства в риск.
Тони Василева Тончева
Специалност: Психология, Преподавател по
психология.
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Христо Йорданов Йорданов
Специалност: Психология, социална психология, социална превенция.
Цанко Пантелеев Цанков
Специалност: Психология.
Цветелина Милчева Славова
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Боряна Петрова Бонева
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Боянка Петрова Корнажева
Специалност: Психология.
Д-р Валери Славчев Първанов
Специалност: Психиатрия.
Васка Димитрова Узунова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов
Специалност: Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология,
Психолог, учител по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна
психология.
Галина Великова Кубратова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Специалност: Психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова
Специалност: Психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Специалност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева
Специалност: Психология – психологично
консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки
С пец иа л нос т: Пси холог и я – К л и н и ч на и
консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева
Специалност: Психология.
Д-р Елена Недялкова Михайлова
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Специалност: Медицина. Психиатрия. Детска
психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Специалност: Психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева
Специалност: Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева
Специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова
Специалност: Психология.
Ирина Димитрова Атанасова
Специалност: Доктор по Педагогическа и
възрастова психология, Психология, Клинична
и консултативна психология, Психология на
развитието, образованието и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова
Специалност: Психиатрия.
Калоян Павлов Куков
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология,
Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар
Специалност: Педагогика – Специалист по
педагогика и преподавател в средните училища,
Психология.
Лиляна Цонкова Дукова
Специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Специалност: Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова
Специалност: Психология.
Д-р Мария Владимирова Николова
Специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев
Специалност: Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова
Специалност: Клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков
Специалност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков
Специалност: Психиатрия.
Плама Сергеева Христова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология,
Психодрама – терапевт, Доктор по психология – организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор на
науките по психиатрия – съдебна психиатрия,
Професор по съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева
Специалност: Психология, Предучилищна
педагогика – Педагогически модели за познавателно и социално развитие, Детска и юношеска
училищна психология.
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Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Д-р Тодор Борисов Костов
Специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева
Специалност: Психология, Преподавател по
психология.
Цанко Пантелеев Цанков
Специалност: Психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Специалност: Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова
Специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия.
Боряна Петрова Бонева
Специалност: Психология – клинична психология, превантивна психология.
Д-р Валери Славчев Първанов
Специалност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска
Специалност: Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов
Специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов
Специалност: Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова
Специалност: Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология,
Психолог, учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна
психология.
Галина Йорданова Аспарухова
Специалност: Клинична психология, Експерт
по психологически проблеми, Експерт-оценител
на материални активи.
Галина Недкова Кабаджова
Специалност: Психология – трудова и организационна психология, Доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев
Специалност: Психиатрия.
Георги Пенев Трайков
Специалност: Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност. Национална
сигурност: духовност и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева
Специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков
Специалност: Психиатрия.
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Дияна Георгиева Видева
Специалност: Психологи я – психологично
консултиране, Социално дело, Когнитивно поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки
С пец иа л нос т: Пси холог и я – К л и н и ч на и
консултативна психология, психология на развитието, образованието и културата, Психодрама –
терапевт.
Д-р Елена Недялкова Михайлова
Специалност: Медицина. Психиатрия. Детска
психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска
Специалност: Психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева
Специалност: Психология.
Елизабет Маринова Михайлова
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла
Специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева
Специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова
Специалност: Психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева
Специалност: Клинична психология. Достъп
до класифицирана информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева
Специалност: Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева
Специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова
Специалност: Психология.
Искра Нонева Митева
Специалност: Психология, Трудова и организационна психология, Клинична и консултативна
психология.
Калоян Павлов Куков
Специалност: Психология, Социална психология, Клинична психология, Доктор – психология,
Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова
Специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова
Специалност: Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова
Специалност: Психология.
Д-р Методи Христов Станчев
Специалност: Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова
Специалност: Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова
Специалност: Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова
Специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков
Специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков
Специалност: Психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов
Специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна
психиатрия, Доктор по психиатрия, Доктор на
науките по психиатрия – съдебна психиатрия,
Професор по съдебна психиатрия.
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Роксана Величкова Бънъцяну
Специалност: Психология – клинична и консултативна психология, социална психология ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна
невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова
Специалност: Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян
Специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов
Специалност: Психология. Педагогика на девиантното поведение. Социална педагогика – ресурсен учител.
Д-р Стефан Николаев Джиков
Специалност: Психиатрия.
Тони Василева Тончева
Специалност: Психология, Преподавател по
психология.
Д-р Тодор Борисов Костов
Специалност: Психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова
Специалност: Клинична психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова
Специалност: Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова
Специалност: Психология.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова
Специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков
Специалност: Психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1 Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Стефанова Радоева
Специалност: Статистика и иконометрия.
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Анелия Венциславова Минчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Анелия Стойчова Цолова
Специалност: Бизнес финанси. Счетоводство
и контрол.
Анелия Георгиева Белчева
Специалност: Прогнозиране и планиране на
икономическите системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор
в публичния сектор.
Александър Теодоров Михайлов
Специалност: Финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Алла Германовна Казакова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева
Специалност: Право, Счетоводни експертизи.
Анастасия Николова Тодорова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Ангел Атанасов Костадинов
Специалност: Аграрна икономика.
Ангел Харизанов Ковачев
Специалност: Счетоводна отчетност.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти.
Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
Андрей Христов Кюркчиев
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Право.
Анелия Кирилова Златева
Специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Анелия Тодорова Ангелова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Анета Борисова Панайотова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на
счетоводни и финансови експертизи.
Анета Крумова Михайлова
Специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова
Специалност: Организация на производството
и управление на промишлеността, Стопанско
управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Ани Иванова Трошева
Специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ани Йорданова Деянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова
Специалност: Финанси и кредит.
Анита Бориславова Асенова
Специалност: Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия,
контрол и анализ на фирмената дейност, Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова
Специалност: Финанси, Данъчна и митническа
администрация. Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията.
Антоан Василев Георгиев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията. Експерт по съдбеносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антон Димитров Димов
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Антоний Стойнев Бойков
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
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Специалност: Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ася Ангелова Кръстева
Специалност: Контрол и анализ на фирмената
дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Ася Радославова Желязкова
Специалност: Счетоводство и контрол. Финансов контрол-одитинг. Финансов контрол и
финансово право.
Ася Цанкова Стефанова
Специалност: Счетоводство и контрол. Съдебен
експерт по финансови и счетоводни експертизи.
Ардян Хюсни Дурмиши
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров
Специалност: Финанси, счетоводство и контрол, банков мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Атанас Петров Аргиров
Специалност: Икономика на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова
Специалност: Финанси и кредит, Независим
финансов одит на финансови отчети съгл. МС за
фин. отчитане и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова
Специалност: Застрахователно и социално
дело, Ефективно управление на промишленото
предприятие, Технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, на
финансови институции.
Биляна Демирева Демирева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация
Специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова
Специалност: Финанси; Съдебни експертизи.
Бисер Драгов Белев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Блага Димитрова Димитрова
Специалност: Застраховане и социално дело,
Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова
Специалност: Управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев
Специалност: Международни икономически
отношения, Двигатели с вътрешно горене.
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Д-р Божидарка Василева Джамбазова
Специалност: Икономика на кооперациите,
Счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика
на търговията.
Бойко Младенов Доленски
Специалност: Счетоводство и контрол, Информатика.
Борис Асенов Карабельов
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев
Специалност: Финанси и отчетност.
Борис Николов Борисов
Специалност: Икономика на отбраната и
сигурността.
Божидар Георгиев Кънев
Специалност: Счетоводна отчетност, Бизнесмениджмънт, Оценител на цели държавни и
общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков
Специалност: Икономика и организация на
материално техническо снабдяване – логистика,
Счетоводна отчетност.
Борислав Андреев Боянов
Специалност: Счетоводство, Доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов
Специалност: Публична администрация – Данъчна администрация. Оценител на недвижими
имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски
Специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова
Специалност: Стопанско управление, Експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Вътрешен одит на системи по качество.
Достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева
Специалност: Икономика и управление на
селското стопанство, Счетоводство, финанси и
контрол.
Вангелия Георгиева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията.
Валентин Генчев Гетов
Специалност: Управление и икономика на
АПП, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в
транспорта, Международен транспорт.
Валентин Славчев Димитров
Специалност: Финанси.
Валентина Василева Василева
Специалност: Счетоводство и контрол, Организация и технология на счет. в нефинансовите
предприятия.
Валентина Иванова Боянова
Специалност: Икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов
Специа лност: Икономика на т ъргови ята,
Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
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Валери Пламенов Донев
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, мениджмънт, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов
Специалност: Организация на производството
и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов
Специалност: Икономика и управление на
строителството; оценител на недвижими имоти;
ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Венета Раднева Димитрова
Специалност: Публични финанси, Външна
търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права на интелектуална и индустриална собственост, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества. Достъп
до класифицирана информация.
Ваня Радославова Рачева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев
Специалност: Външна търговия.
Васил Иванов Вутов
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно
дело.
Васил Любенов Василев
Специалност: Икономика на промишлеността,
Държавен фин. контрол.
Василка Руменова Владимирова
Специалност: Счетоводство и одитинг. Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Приложна информатика.
Вася Стефанова Митева
Специалност: Машинна обработка, НСС и
МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венелина Димитрова Габровска
Специалност: Икономика и управление на сел.
стопанство, Икономист-счетоводител, Вътрешен
одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Икономист-счетоводител.
Веселина Илиева Танева
Специалност: ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова
Специалност: Финанси, регистриран одитор.
Васил Младенов Георгиев
Специалност: Икономика и организация на
МТС. Достъп до класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров
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Специалност: Планиране, МСС, Одитор на
системи за управление на качеството, Оценител
на земеделски земи, машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, търговия – средно
образование.
Василка Борисова Анастасова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран Одитор.
Велислава Петрова Паскалева
Специалност: Счетоводство и контрол; Електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова
Специалност: Икономика и управление на
селското стопанство.
Велян Железчев Железчев
Специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова
Специалност: Машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова
Специалност: Финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев
Специалност: Икономика на туризма, предприемачество и мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на
търговски предприятия и вземания.
Венцислав Николов Атанасов
Специалност: Управление и икономика на
АПП, Оценител на МПС, земеделски земи.
Вера Евтимова Профирова
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и
контрол, Оценител на машини и съоръжения,
Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни
материални активи.
Вера Николова Коларова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Весела Стоянова Маркова
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Веселин Димитров Янков
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром.,
Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова
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Специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и контрол. Оценител на
търговски предприятия, Оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Любомирова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виктор Георгиев Сираков
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Виктор Димитров Евтимов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист
по АПП, Валутен касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Външна
търговия и международно право, Международни
счетоводни стандарти.
Веска Димитрова Спасова
Специалност: Икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Виктория Младенова Митова
Специалност: Финанси.
Виолета Венелинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Виолета Иванова Докузова
Специалност: Финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, на недвижими имоти, на машини и
съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на
промишленост та. Дост ъп до к ласифицирана
информация.
Виолета Димитрова Панчева
Специалност: Управление и икономика на
АПП. Експерт-счетоводител, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Виолета Кирилова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия,
Стопански и финансов контрол.
Виолета Николова Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду
Специалност: Финанси.
Влади Христов Чамов
Специалност: Икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Владимир Атанасов Буюклиев
Специалност: Международни икономически
отношения.
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Владимир Иванов Шулев
Специалност: Организация на производството и управление на производствения процес,
Мат емат и к а – Мат емат и ческо оси г у ря ва не,
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи, Оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, финансови активи и фин.
институции, к.и.н.
Владимир Райчев Йорданов
Специалност: Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова
Специалност: Финанси.
Галина Лозева Зафирова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация, Икономика,
планиране и отчетност на търговията.
Галя Василева Аламинова
Специалност: Организация на производството
и управление на транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова
Специалност: Стопанско управление – управление на фирмената сигурност, Счетоводство.
Ганка Миткова Герасимова
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Макроикономика – Управление на човешките ресурси,
Съдебно-счетоводни експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Димитров Георгиев
Специалност: Счетоводство.
Георги Костадинов Русев
Специалност: Счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджъмнт, електронна техника
и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов
Специалност: Икономика, организаци я и
управление на селското стопанство.
Георги Петров Захариев
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов
Специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов
Специалност: Икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев
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Специалност: Икономика на сигурността и
отбраната – Финанси и счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, Финансов ревизор. Достъп
до класифицирана информация.
Гергана Велемирова Георгиева
Специалност: Финанси и кредит, Финансово
право.
Гергана Томова Масурска
Специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес
администрация.
Гергана Христова Георгиева
Специалност: Стопанско управление
Гергина Максимова Атанасова
Специалност: Планиране.
Гинка Борисова Конова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Грета Петрова Тотева
Специалност: Маркетинг и мениджмънт. Достъп до класифицирана информация.
Григор Димитров Григоров
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Господинка Илиева Дянкова
Специалност: Статистика, Цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
Вътрешен контрол и вътрешен одит, Одит в
общините.
Диана Танчева Евстатиева
Специалност: Финанси и кредит, Обучение по
Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари, Обучение по Международни морски
искове във връзка с товари, Селскостопанско
застраховане на F.A.I.R.
Даниел Сергеев Илиев
Специалност: Счетоводство.
Даниела Василева Джаджарова
Специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Паунова
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебносчетоводни експертизи.
Даниела Илиева Василева
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Даниела Илиева Колева
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Маркетинг и иновация,
Кариерен консултант, Педагог.
Даниела Митова Баева
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на земеделски земи, права на интелектуална и
индустриална собственост и др. фактически отношения, цели държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова
Специалност: Икономика и управление промишлеността, Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Христова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев
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Специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Деница Иванова Семова
Специалност: Счетоводство. Одитинг.
Деница Юриева Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова
Специалност: Бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Десислава Емилова Митова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова
Специалност: Счетоводство и контрол, Агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки
Специалност: Икономика – меж дународна
икономика и мениджмънт.
Диана Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Диана Иванова Бобевска
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство, к.и.н.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран
одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров
Специалност: Икономика и организация на
труда, Съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров
Специалност: Аграрна икономика, Експертсчетоводител/Регистриран одитор.
Димитър Живков Живков
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Димитър Карушков Димитров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Кирилов Радонов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова
Специалност: Икономика и отчетност на
търговията и промишлеността; средно образование, МСС
Димитринка Вълкова Беевска
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг, Счетоводство и анализ.
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Димитринка Стоянова Минева
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния
сектор; оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Димчо Атанасов Борисов
Специалност: Финанси и кредит, Икономика
на транспорта, Автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на
активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов
Специалност: Икономика на труда. Достъп
до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Аграрна
икономика, Оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева
Специалност: Икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на търговски предприятия.
Евгени Веселинов Атанасов
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор.
Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценка
на търговски предприятия и вземания, Оценка
на недвижими имоти.
Евгения Георгиева Павлова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Евгения Николова Генова-Петрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Христова Мирчева
Специалност: Банково, застрахователно и
осигурително дело, Икономист-счетоводител.
Елвира Хачик Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Алексанровна Моллова
Специалнотс: Счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева
Специалност: Международни икономически
отношения.
Елена Георгиева Павлова
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Специалност: Счетоводсво и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова
Специалност: Планиране на промишлеността,
Международни счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Елена Сталинова Ковачева
Специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление, Икономист-Счетоводител.
Еленка Петрова Иванова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и
контрол.
Елена Петрова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения.
Елена Стефанова Георгиева
Специалност: Икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елза Цветанова Фролошка
Специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Оценител на търговски предприятия.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова
Специалност: Финанси, Стопанско управление – бизнес администрация.
Елисавета Христова Джеренарова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова
Специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, МСС, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Елка Павлова Коцева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елка Русева Жекова
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Кандидат на икономическите
науки, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин
Специалност: Икономика, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Емил Димитров Нейков
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Емил Любенов Генов
Специалност: Социално икономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Специалност: Стопанско управление – Стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов
Специалност: Счетоводна отчетност, работа
с бази данни.
Емилия Бонева Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски
предприятия.
Емилия Георгиева Тодорова
Специалност: Бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева
Специалност: Икономика и управление на
селското стопанство, финанси и кредит – средно
образование.
Емилия Руменова Джананова
Специалност: Икономист-счетоводител – средно специално образование.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов
Специалност: Финанси – Банково дело.
Жана Иванова Коларова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа. Инвестиционен консултант.
Жанета Иванова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична
администрация.
Живка Янчева Баджакова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството,
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и подобренията върху тях; Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева
Специалност: Счетоводител и икономист –
средно специално образование.
Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до
класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова
Специалност: Финанси.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на
материално-техническото снабдяване, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева
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Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ивайло Валентинов Динев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Иванов Делийски
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансово-счетоводни експертизи.
Ивайло Милчев Милованов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ивайло Петков Узунов
Специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Александров Тодоров
Специалност: Икономика и управление на
индустрията.
Иван Борисов Вутов
Специалност: Икономика на труда, Санитарен
инспектор.
Иван Владимиров Лазаров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Иван Димитров Петров
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев
Специалност: Маркетинг, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Методиев Шопниколов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Меж ду народни икономическ и
отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Младенов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев
Специалност: Икономика и управление на
индустрията.
Иван Петров Йонов
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен
одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото
производство.
Иван Стоянов Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство
на селското и горското стопанство, Мениджмънт и
маркетинг на малка фирма и средно предприятие.
Достъп до класифицирана информация.
Иванка Георгиева Златева
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Специалност: Финанси и кредит; Бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева
Специалност: Финанси.
Иво Любомиров Димов
Специалност: Финанси, Оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев
Специалност: Народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев
Специалност: Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер
на ценни книжа.
Илияна Петрова Тодорова
Специалност: Стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова
Специалност: Финанси.
Ирена Георгиева Брилъянтщикова
Специалност: Социално икономическо планиране.
Ирина Димитрова Кьосева
Специалност: Счетоводство и контрол, банков
мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров
Специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Йордан Атанасов Моллов
Специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, Доктор по организация
и управление извън сферата на материалното
производство.
Йордан Иванов Павлов
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни
стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и
контрол – Информационни технологии в счетоводството и одита в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Николова Манова
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Специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Спец иа л нос т: И коном и к а на и н д ус т ри ята – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова
Специалност: Статистика.
Йорданка Стойнева Канова
Специалност: Икономика и организация на
МТС. Фирмено счетоводство, Менид ж мънт,
Проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова
Специалност: Макроикономика – Банково и
застрахователно дело.
Йорданка Тончева Кавръкова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Камен Иванов Станков
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова
Специалност: Финанси, Икономика.
Катерина Атанасова Михова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова
Специалност: Финанси, Публични финанси.
Катя Любомирова Стоилкова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Катя Николаева Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител, финансист за нуждите на
съдебната власт.
Катя Светлинова Занева
Специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Кирил Георгиев Кирилов
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Кирил Димитров Георгиев
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова
Специалност: Финанси и кредит, Държавен
финансов контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров
Специалност: Организация на производство
и управление в промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на малките и средни предприятия.
Красимир Костов Киров
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Специалност: Счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева
Специалност: Икономика на търговията и
промишлеността – средно икономическо.
Красимира Славчева Тодорова
Специалност: Финанси.
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Международни счетоводни стандарти,
Съдебно-счетоводни експертизи, Финанси и
счетоводство.
Крум Янков Николов
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически отношения и митническа
политика.
Кънчо Аркадиев Николов
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността.
Лазарина Николова Койчева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова
Специа лност: Икономика на т ранспорта,
Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт
на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова
Специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран
одитор.
Лидия Добринова Кираджиева
Специалност: Финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова – Атева
Специалност: Счетоводна отчетност, МСС,
Международни стандарти за одит, Експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Лидия Петрова Лютакова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова
Специалност: Финанси и кредит, счетоводство
и контрол.
Лилия Василева Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова
Специалност: Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова
Специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно
облагане на фирми и физически лица.
Лилия Фидосова Томова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Георгиева Станева
Специалност: ИОМТС, научна организация на
производството, труда и управлението в промишлеността; данъци и данъчно облагане на фирми
и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева
Специалност: Икономика на труда, финанси
и счетоводство.
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Лиляна Димитрова Ташева
Специалност: Финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска
Специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев
Специалност: Статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова
Специалност: Счетоводство и контрол, Мениджмънт и маркетинг. Оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров
Специалност: Управление на териториалните
системи, Счетоводство и контрол.
Любен Василев Любенов
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Любка Огнянова Иванова
Специалност: Икономика на кооперациите,
финанси, регистриран одитор.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
Любомир Аспарухов Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол, организация и технология на счетоводството в
нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев
Специалност: Социално-икономическо планиране, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Любомир Валериев Илчовски
Специалност: Счетоводство, Право.
Любомир Илиев Полинчев
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор, Независим финансов одит по
Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия. Фирмено счетоводство и
автоматизация на счетоводната дейност. Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Цветков Йотов
Специалност: Международни икономически
отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна
икономика.
Людмила Недялкова Колева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Людмила Стефанова Коева
Специалност: Счетоводство на нефинансовите
предприятия, Счетоводство и контрол.
Магдалена Асенова Марчева
Специалност: Финанси.
Магдалена Запрянова Попова
Специалност: Счетоводство.
Малинка Атанасова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Евгениева Ранчинска
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Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова
Специалност: Финанси и кредит, държавни
финанси, Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Петкова Динкова
Специалност: Финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до
класифицирана информация.
Мариана Величкова Божкова
Специалност: Финанси и кредит, банково дело,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Лиценз за оценка на финансови
институции.
Мариана Георгиева Шебова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи,
земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика,
Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо
сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство. Научна организация и заплащане на труда.
Мариана Цветанова Крумова
Специалност: Организация на производството
и управление на промишлеността, Счетоводител,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Йончева Финкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Индустриален мениджмънт – Маркетинг.
Мариета Иванова Камбова
Специалност: Финанси, вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електротехнически експертизи.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова
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Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Марияна Тонева Банчева
Специалност: Стопанско управление; Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски
Специалност: Счетоводна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева
Специалност: Интелектуална собственост,
Финанси и счетоводство. Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Марина Иванова Георгиева
Специалност: Финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Интелектуална собственост,
Право.
Мария Богомилова Златкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Публична администрация.
Мария Георгиева Малева
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на търговски предприятия, земеделски земи,
инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Мария Кирилова Костова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева
Специалност: Финанси и кредит, застрахователен мениджмънт; вътрешен одитор в публичния
сектор.
Мария Николаева Иванова
Специалност: Стопански и финансов контрол,
Съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Петрова Колева
Специалност: Финанси и кредит, Право.
Мария Райкова Райкова
Специалност: Счетоводство и контрол, здравен
мениджмънт, химия.
Мария Стефанова Войникова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова
Специалност: Финанси и кредит, Финанси и
управление на фирмите, Управление и счетоводство на малката фирма.
Мартина Валентинова Петрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Публична администрация.
Мая Ангелова Петрова
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Специалност: Финанси, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Мая Тодорова Бунтаджийски
Специалност: Управление на промишлеността,
банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността, вътрешен одитор и мениджър на системи
за управление на качеството ISO/DIS 9001: 2015 и
на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Миглена Антонова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана
информация.
Милен Бончев Стоев
Специалност: Икономика и организация на
труда, съдебно-счетоводни експертизи.
Милен Димитров Николов
Специалност: Счетоводство и контрол, Организация и управление на бизнеса.
Милен Максимов Бачев
Специалност: Икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева
Специалност: Икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Милчева Петканова
Специалност: Финанси, Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и
банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милена Светломирова Миткова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева
Специалност: Финанси и кредит, Експертсчетоводител, финансист.
Милко Августинов Павлов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Милю Петков Герганов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева
Специалност: Финанси и кредит, Управление и
счетоводна отчетност на фирмата, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Иванова Костадинова
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Специалност: Стопанско управление. Финанси.
Икономист-счетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Мимоза Стоянова Миланова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия. Достъп до класифицирана
информация.
Мирела Георгиева Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова
Специалност: Стопански и финансов контрол,
счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния
сектор.
Мирена Николаева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Момчил Станчев Тиков
Специалност: Финанси. Регистриран одитор
към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Димитрова Шаллиева
Специалност: Макроикономика; счетоводно
отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до
класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова
Специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Финанси и счетоводство.
Надя Силуанова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Невена Радославова Калницка
Специалност: Икономика на кооперациите,
Съдебно-счетоводни експертизи.
Недка Иванова Петрова
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров
Специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева
Специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело, Международни счетоводни стандарти, Финансов и кредитен анализ, Маркетинг и
мениджмънт.
Недялка Георгиева Йоцова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева
Специалност: Стокознание.
Нели Петрова Михайлова
Специалност: Икономика на индустрията,
Счетоводство, Право.
Нели Христова Владимирова
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Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев
Специалност: Научна орг. на управл. дейност,
Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Маринов Лозенски
Специалност: Икономика на промишлеността,
Вътрешен одитор в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител/дипломиран одитор, Оценител
на търговски предприятия и вземания, Финансов
мениджмънт.
Николай Стоянов Желенски
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов
одит по Международните счетоводни и одиторски
стандарти, Оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
банков контрол, управление на приоритетните оси
по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николинка Стефанова Баракова
Специалност: Финанси и кредит, Оценка на
цели държавни и общински предприятия, Международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичкина
Специалност: Статистика.
Огнян Ганчев Ганев
Специалност: Финанси, инвестиционен консултант, брокер на ценни книжа.
Огняна Христова Танева
Специалност: Счетоводна отчетност, Обществени поръчки, Международни счетоводни
стандарти, данъчно законодателство и данъчно
облагане. Достъп до класифицирана информация.
Олга Георгиева Миленкова
Специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, Регистриран
одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева
Специалност: Финанси.
Орлин Георгиев Константинов
Специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов
Специалност: Финанси и кредит, финансови
пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева
Специалност: Организация на производство и
управление в транспорта. Оценка на недвижими
имоти, Оценител на оборотни и дълготрайни
активи. Достъп до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, Оценител на дълготрайни
и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева
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Специалност: Аграрна икономика, Финансоводанъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Банков мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов
Специалност: Финанси, Икономика със специализация икономическа педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров
Специалност: Икономика и организаци я,
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Петър Панайотов Иванов
Специалност: Икономика и управление на
търговията. Бизнес в туризма и общественото
хранене.
Петър Станимиров Георгиев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев
Специалност: Финанси.
Петя Иванова Радева
Специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в
международния бизнес.
Пламен Веселинов Петков
Специалност: Публични финанси.
Пламен Иванов Антов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Пламен Иванов Данаилов
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Пламен Кимонов Илиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Победа Гечева Йонова
Специалност: Орг. маш. обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Достъп до класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова
Спец иа лист: Промиш лена т оп ло тех ника,
Икономика и управление на промишлеността,
Финанси и счетоводство, Съдебно-счетоводен
експерт.
Радка Йорданова Бончева
Специалност: Икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, Финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева
Специалност: Икономика – Счетоводство и
одитинг.
Радослав Атанасов Желязов
Специалност: Търговия и маркетинг, Стопанско управление.
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Радост Александрова Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова
Специалност: Публични финанси, Екология,
Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Квалификация: Управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева
Специалност: Търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов
Специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.
Ренета Иванова Гергинова
Специалност: Финанси.
Рени Димитрова Стоянова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова
Специалност: Икономика и управление на
търговията; Счетоводство и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова
Специалност: Финанси и кредит.
Роза Методиева Христова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Счетоводство, финанси и контрол,
МСС, Финансов риск, валутни опции, Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов
Специалност: Икономика, Лицензиран оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, и на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика-бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Икономика на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността, ИОУ на културата, Международни счетоводни стандарти,
Национални счетоводни стандарти за финансови
отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, Математика – числени методи и
алгоритми.
Росица Станчева Томова
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Специалност: Икономика и организация на
труда.
Румен Димитров Любенов
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебносчетоводни експертизи.
Румен Емилов Василев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов
Специалност: Управление и икономика на
АПК, Управление и организация на финансите,
Съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Александрова Георгиева
Специалност: Икономика и управление в
промишлеността.
Румяна Василева Цаканска
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравен
мениджмънт.
Румяна Вергилова Начева
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация), Оценка на електронно-изчислителна техника.
Румяна Любенова Ценкова
Специалност: Икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова
Специалност: Финанси и кредит.
Сашо Христов Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство. Оценка на недвижими
имоти, Оценка на земеделски земи, Оценка на
цели държавни и общински предприятия, Оценка
на други активи (ново и съвременно българско
изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Евтимова Михайлова
Специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация.
Светла Иванова Деянова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов
посредник.
Светла Петрова Пейчева
Специалност: Финанси.
Светла Стоянова Михайлова
Специалност: търговия (техникум), анализ
на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата
територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
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Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова
Специалност: Финанси и кредит, Фирмено
счетоводство; Вътрешен одитор в публичния
сектор. Достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова
Специалност: Счетоводство на нефинансовите
предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол; Управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев
Специалност: Бизнес администрация, съдебносчетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия, организация и автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева
Специалност: Финанси и банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Соня Малинова Димитрова
Специалност: Планиране.
Спаска Методиева Атанасова
Спец иа лност: Икономист, икономика на
транспорта, оценител на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова
Специалност Публична администрация, експерт-проверител на измами.
Снежана Борисова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева
Съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство
и контрол.
Соня Ангелова Миткова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Соня Йорданова Пушева
Специалност: Икономика и управление на
социалните дейности, Счетоводство, финанси и
контрол.
Соня Милчева Михова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Софка Петрова Боянова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на финансови институции.
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Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стефка Йорданова Василева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова
Специалност: Управление и икономика на
АПП.
Стоимен Иванов Петков
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев
Специалност: Народно стопанско планиране,
Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева Кленова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран
експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и
контрол.
Таня Енева Томова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, и на оборотни и дълготрайни активи. Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и
диагностично-консултативни центрове.
Татяна Кирилова Анева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова
Специалност: Счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност,
оценител на недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова
Специалност: Икономика, организаци я и
управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова
Специалност: Икономика.
Татяна Христова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Финансово счетоводство, Финансов контрол и
одиторски стандарти, Търговско право.
Ташо Василев Ташев
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Специалност: Статистика, Медицинска статистика, Медицинска информатика и здравен
мениджмънт, к.м.н.
Теменужка Христова Караджова
Специалност: Финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова
Специалност: Икономика и управление на
селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Тихомир Иванов Тодоров
Специалност: Финанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова
Специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, Оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева
Специалност: Планиране и прогнозиране на
икономическите системи.
Тошко Йорданов Георгиев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев
Специалност: Финанси и кредит, Регистриран
одитор – Независим финансов одит на финансови
отчети.
Феня Николова Евтимова
Специалност: Икономика и управление на
социално-културните дейности.
Филка Славова Станимирова
Специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване.
Право.
Христина Борисова Минева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на цели държавни и общински предприятия, на
финансови институции.
Христина Любенова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, МСС,  
Достъп до класифицирана информация.
Христина Петкова Староманова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков
Специалност: Икономист по МТС, фирмен
мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Христо Иванов Димитров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Христо Илиев Чамов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Цанка Павлова Харалампиева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
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Цвета Георгиева Търкаланова
Специалност: Икономика – Корпоративни
финанси.
Цвета Петрова Хаджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Цветан Николов Лалев
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова
Специалност: Финанси, Технология на каучука
и пластмасите, Педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Специалност: Финанси
Цветана Любенова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова
Специалност: Икономика на промишлеността, Право.
Цонка Николова Гергова
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на
финансови институции, Банков финансов анализ,
Вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Юлия Георгиева Янкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юлия Страхилова Гъркова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Юлияна Красимирова Маврова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, Оценител на цели предприятия – дялове и акции от капитала им.
Юлия Борисова Христова
Специалност: Финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор
в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова
Специалност: Икономика на кооперациите,
Счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно
осигуряване.
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Явор Александров Баев
Специалност: Финанси.
Явор Николаев Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол, Професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева
Специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Янка Желязкова Демирева
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова
Специалист: Финанси и кредит, Оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия,
на земеделски земи.
Янка Паскалева Чалъкова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Международни счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.2 Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анелия Иванова Стойкова
Специалност: Прогнозиране и планиране на
икономическите системи, Европейска административна практика.
Анелия Георгиева Белчева
Специалност: Прогнозиране и планиране на
икономическите системи.
Анелия Стойчова Цолова
Специалност: Бизнес финанси. Счетоводство
и контрол.
Албена Любомирова Нинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
Специалност: Финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева
Специалност: Застраховане и социално дело,
Финанси.
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Александър Цветанов Попов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Анастасия Николова Тодорова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
Експерт по счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Анелия Кирилова Златева
Специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически отношения.
Анета Евгениева Янкова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на
счетоводни и финансови експертизи.
Анета Златева Иванова
Специалност: Минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа
дейност, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
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Анета Крумова Михайлова
Специалност: Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова
Специалност: Организация на производството
и управление на промишлеността, Стопанско
управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Ани Иванова Трошева
Специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ани Йорданова Деянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова
Специалност: Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и контрол на нефинансовите предприятия, контрол и анализ на фирмената дейност,
Финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова
Специалност: Финанси, Данъчна и митническа
администрация, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Михайлова Николова
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Право – юрист с ограничена
правоспособност.
Антоанета Йорданова Терзиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Сертификат по обществени поръчки. Достъп до
класифицирана информация.
Антоанета Николова Дръндова
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Мениджмънт на интелектуалната собственост,
Оценител на права на интелектуална и индустриалната собственост и др. фактически отношения.
Антон Димитров Димов
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Антоний Стойнев Бойков
Специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова
Специалност: Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Асен Боянов Кирилов
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка
Специалност: Икономика и организация на
труда.
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Ася Радославова Желязкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол-одитинг, Финансов контрол и
финансово право.
Атанас Петров Аргиров
Специалност: Икономика на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Атанаска Маринова Джерманова
Специалност: Финанси и кредит, Независим
финансов одит на финансови отчети съгл. МС за
фин. отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, на
финансови институции.
Биляна Демирева Демирева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, Специалист
по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова
Специалност: Застраховане и социално дело,
Счетоводство и контрол.
Богданка Луканова Иванова
Специалност: Управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев
Специалност: Счетоводна отчетност, Бизнесмениджмънт, Оценител на цели държавни и
общински предприятия, земеделски земи.
Божидар Николов Данчев
Специалност: Международни икономически
отношения, Двигатели с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова
Специалност: Икономика на кооперациите,
Счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен мениджмънт в кооперациите, Икономика
на търговията.
Борис Асенов Карабельов
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Венциславов Сефтерски
Специалност: Финанси.
Борис Любомиров Ненчев
Специалност: Финанси и отчетност.
Борислав Бобев Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол, Национална сигурност и отбрана.
Борислав Димитров Божинов
Специалност: Публична администрация – данъчна администрация, Оценител на недвижими
имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски
Специалност: Статистика. Достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов
Специалност: Икономика и управление на
транспорта.
Боян Василев Френкев
Специалност: Стопанско управление, Маркетинг, Икономика на интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов
Специалност: Управление и икономика на
АПП, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в
транспорта, Международен транспорт.
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Валентина Иванова Боянова
Специалност: Икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов
Специа лност: Икономика на т ъргови ята,
Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов
Специалност: Организация на производството
и управл. в транспорта.
Валерий Иванов Обретенов
Специалност: Икономика и управление на
строителството; оценител на недвижими имоти;
ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Великова Григорова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Международни икономически отношения, Право, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на цели
държавни и общински предприятия. Достъп до
класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова
Специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност;
Пълна правоспособност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев
Специалност: Външна търговия.
Васил Иванов Вутов
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно
дело.
Васил Стоилов Бонев
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство, Оценител на
машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Василка Иванова Чорапинова
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Васко Крумов Ефремов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева
Специалност: Машинна обработка, НСС и
МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов
Специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева
Специалност: Счетоводство и контрол; Електрически машини и апарати.
Величка Генчева Тодорова
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Величка Георгиева Томова
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Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор, Международни
стандарти за финансова отчетност.
Велян Железчев Железчев
Специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Венета Раднева Димитрова
Специалност: Публични финанси, Външна
търговия и международно право.
Венцислав Димитров Божков
Специалност: Счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на
търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Икономист-търговец.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Икономист-счетоводител.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати.
Основни положения на стандартизацията в ЕС,
НАТО и Република България, Мениджмънт на
военновъздушните сили, Оценител на машини
и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Димитров Янков
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром.,
Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов
Специалност: Икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Оценител на
търговски предприятия, Оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация).
Веска Любомирова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виктория Младенова Митова
Специалност: Финанси.
Виктория Чавдарова Цекова
Специалност: Стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова
Специалност: Финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, на недвижими имоти, на машини и
съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на
промишленост та. Дост ъп до к ласифицирана
информация.
Виолета Николова Стоянова
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Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду
Специалност: Финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист
по АПП, Валутен касиер и обменител.
Владимир Василев Кинов
Специалност: Планиране и прогнозиране на
икономическите системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов
Специалност: Фин. кред. застр. дело, Оценител
на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Владимир Райчев Йорданов
Специалност: Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Галина Божидарова Василева
Специалност: Счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова
Специалност: Психология, Туризъм, Магистър
по психология.
Галина Ефтимова Ганева
Специалност: Управление и планиране, Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Галя Василева Аламинова
Специалност: Организация на производството
и управление на транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Генади Христов Ангелов
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Финанси на предприятията,
Международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Бизнес администрация.  
Достъп до класифицирана информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев
Специалност: Икономика на сигурността и
отбраната – Финанси и счетоводство на въоръ-
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жените сили, Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите. Достъп до класифицирана
информация
Георги Сандов Николов
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева
Специалност: Финанси и кредит, Финансово
право.
Гергина Максимова Атанасова
Специалност: Планиране.
Гергана Томова Масурска
Специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес
администрация.
Гинка Борисова Конова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Григор Димитров Григоров
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Господинка Илиева Дянкова
Специалност: Статистика, Цени и ценообразуване, съдебно-счетоводни експертизи, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
Вътрешен контрол и вътрешен одит, Одит в
общините.
Давид Драгомиров Грозданов
Специалност: Икономика на кооперациите,
Счетоводство и контрол; Счетоводство на предприятието.
Даниела Василева Джаджарова
Специалност: Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова
Специалност: Икономика и управление промишлеността. Оперативно управление в производствения процес в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев
Специалност: Икономика и управление на търговията. Достъп до класифицирана информация.
Даня Николова Иванова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова
Специалност: Управление на териториални
системи, Право, Международно икономическо
сътрудничество, Оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Десислава Емилова Митова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова
Специалност: Международни икономически
отношения.
Диан Сергеев Тишевишки

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Специалност: Икономика – меж дународна
икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран
одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова
Специалност: Организация на производството
и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова
Специалност: Управление и планиране на
народ. стопанство, Финанси на териториалните
единици.
Димитринка Стоянова Минева
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство; вътрешен одитор в публичния
сектор; оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанства, икономика и управление на
АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров
Специалност: Икономика и организация на
труда, Съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Живков Живков
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров
Специалност: Икономика и организация на
труда, Банково кредитиране.
Димитър Иванов Франзелов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Димитър Кирилов Радонов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков
Специалност: Стопанска логистика, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов
Специалност: Финанси и кредит, Икономика
на транспорта, Автотехническа експертиза.
Дияна Банкова Неделчева
Специалност: Доктор по Икономика – Счетоводство, контрол и анализ, Одит и риск мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Добрин Стефанов Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на
активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов
Специалност: Икономика на труда. Достъп
до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Аграрна
икономика, Оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева
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Специалност: Счетоводство и контрол.
Дончо Стайков Джопов
Специалност: Международни икономически
отношения.
Дора Любенова Гърчева
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева
Специалност: Фин. кред. и застр. дело.
Евгени Веселинов Атанасов
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор,
Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценка
на търговски предприятия и вземания, Оценка
на недвижими имоти.
Евгения Иванова Сматракалева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Управление на кооперации, Право.
Елвира Хачик Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията, Икономика и мениджмънт.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска
Специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Елена Димитрова Видолова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Митева
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп
до класифицирана информация.
Елена Петрова Иванова
Специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и МТС, Счетоводство и
контрол.
Елена Петрова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева
Специа лност: Икономика на т ъргови ята,
Стопанско управление, Икономист-счетоводител.
Елза Цветанова Фролошка
Специалност: Туризъм, Оперативно счетоводство.
Ели Николаева Стефанова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Макроикономика.
Елиза Калчева Иванова
Специалност: Хидротехническо строителство,
Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова
Специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС, МСС, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова
Специалност: Стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, Горско
стопанство, Оценител на недвижими имоти, на
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
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Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Оценител на търговски предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова
Специалност: Финанси, Стопанско управление – Бизнес администрация.
Елка Русева Жекова
Специалност: Управление и планиране на народното стопанство, Кандидат на икономическите
науки, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов
Специалност: Доц. д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност;
Вътрешен одитор на системи за управление на
качеството.
Емил Атанасов Марин
Специалност: Икономика, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Емил Върбанов Томов
Специалност: Организация на производство
и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Емил Димитров Симеонов
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Финанси и счетоводство, Право.
Емил Емилов Митов
Специалност: Доктор – Стопанско управление – Стратегическо управление.
Емил Любенов Генов
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов
Специалност: Финанси – Банково дело.
Емилия Бонева Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски
предприятия.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков
Специалност: Стопанско управление, Финанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен
консултант.
Жана Иванова Коларова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гаджалова
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична
администрация.
Жоро Светославов Николов
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Оценител на инвестиционен проект, цели държавни
и общински предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството,
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и подобренията върху тях; Оценител на цели
държавни и общински предприятия
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Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до
класифицирана информация.
Зорка Костадинова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на
материално-техническото снабдяване, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова
Специалност: Икономика и организация на
туризма; Мениджмънт и маркетинг; финансовосчетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ива Спасова Вълкова
Специалност: Икономика и управление на
селското стопанство, Оценител на цели държавни
и общински дружества, недвижими имоти.
Иван Василев Иванов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Владимиров Лазаров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Меж ду народни икономическ и
отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Иван Николаев Ачев
Специалност: Икономика и управление на
индустрията.
Иванка Христова Ценова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Ивайло Василев Стоянов
Специалност: Финанси, Стопанско управление
и администрация.
Ивайло Валентинов Динев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов
Специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов
Специалност: Икономика на труда, Санитарен
инспектор.
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Иван Вълчев Иванов
С пец иа л нос т: Фи на нси, С ъ общ и т ел на и
осигурителна техника и системи, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
оборотни и дълготрайни активи, Банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски
Специалност: Машинна обработка.
Иван Димитров Петров
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Драгов Тренчев
Специалност: Доктор, Финанси и банково
дело, Математика, Информатика. Достъп до
класифицирана информация.
Иван Петров Йонов
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен
одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото
производство.
Иван Стойков Стойков
Специалност: Финанси, Икономика на кооперациите, Икономист-счетоводител.
Иван Стоянов Иванов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство
на селското и горското стопанство, Мениджмънт и
маркетинг на малка фирма и средно предприятие.
Достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Промишлено и гражданско
строителство – конструкции.
Оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева
Специалност: Финанси и кредит, Бизнес администрация.
Иванка Костадинова Мишева
Специалност: Финанси и кредит, Експерт по
финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова
Специалност: Икономика – Бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска
Специалност: Народностопанско планиране,
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,
земеделски земи и трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева
Специалност: Финанси.
Иво Любомиров Димов
Специалност: Финанси, Оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева
Специалност: Икономика на сигурността и
отбраната, Инженер-химик, Фелдшер.
Илия Асенов Георгиев
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев
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Специалност: Народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев
Специалност: Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер
на ценни книжа.
Илка Нецова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Пенсии.
Ирена Василева Цветкова
Специалност: Финанси.
Ирина Димитрова Кьосева
Специалност: Счетоводство и контрол, банков
мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова
Специалност: Финанси и кредит, Оценител на
машини и съоръжения, търговски предприятия
и вземания, Придобита правоспособност като
брокер.
Ирина Тодорова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство, основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова
Специалност: Публични финанси, Фирмено
счетоводство, Финансови отчети на предприятия
и одит.
Йонко Дочков Петров
Специалност: Финанси, Икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни
стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов
Специалност: Статистика и иконометрия,
Международни връзки, Бизнес администрацияфинанси/счетоводство, Доктор по организация
и управление извън сферата на материалното
производство.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Спец иа л нос т: И коном и ка на и н д ус т ри ята – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова
Специалност: Икономика и организация на
МТС, Фирмено счетоводство, Менид ж мънт,
Проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова
Специалност: Макроикономика – Банково и
застрахователно дело.
Йосиф Красимиров Радулов
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Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие
Специалност: Финанси и кредит.
Калин Пламенов Таушанов
Специалност: Финансов мениджмънт, МИО.
Капка Петрова Чакова
Специалност: Финанси, Икономика.
Катя Атанасова Иванова
Специалност: Финанси, Публични финанси.
Катерина Атанасова Михова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова
Специалност: Икономист-счетоводител.
Катя Миланова Момчилова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Кирил Борисов Георгиев
Специа лност: Икономика на т ранспорта,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов
Специалност: Маркетинг, Технология на живот.
хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кирил Георгиев Кирилов
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Кирил Георгиев Петров
Специалност: Социално и застрахователно
дело.
Кирил Димитров Георгиев
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински
Специалност: Счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор
на системи за управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева
Специалност: Икономика на търговията и
промишлеността – средно икономическо.
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Международни счетоводни стандарти,
Съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и
счетоводство.
Кристена Илиева Божилова
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова
Специалност: Финанси и кредит, Държавен
финансов контрол.
Костадин Златанов Костадинов
Специалност: Финанси, Оценка на недвижими
имоти и земеделски земи. Достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева
Специалност: Финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова
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Специалност: Финанси и кредит, счетоводство
и контрол.
Лилия Василева Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лиляна Димитрова Ташева
Специалност: Финанси и кредит.
Любен Василев Любенов
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Любомир Бонов Бонев
Специалност: Социално-икономическо планиране, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Любомир Валериев Илчовски
Специалност: Счетоводство. Право.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и
автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков
Специалност: Международни икономически
отношения, Транспортно строителство – пътно
строителство, Оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов
Специалност: Международни икономически
отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова
Специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Лидия Гергинова Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран
одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева
Специалност: Счетоводна отчетност, МСС,
Международни стандарти за одит, Експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-икономически
експертизи.
Лидия Петрова Лютакова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова
Специалност: Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова
Специалност: Икономика и отчетност на търговията и промишлеността, Данъци и данъчно
облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева
Специалност: Организация на производството
и управление в промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев
Специалност: Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор, Независим финансов одит по
Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна
икономика.
Людмила Недялкова Колева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Малинка Атанасова Димитрова
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Специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Икономика на кооперациите.
Маргарита Георгиева Пецанова
Специалност: Международни икономически
отношения и митническа политика, Фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова
Специалност: Финанси и кредит, държавни
финанси, Финанси, счетоводство и данъчно регулиране дейността на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева
Специалност: Икономика и организация на
вътр. търговия.
Маргарита Ташева Радева
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран
експерт-счетоводител и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, Оценка на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови
институции, права на интелектуална и индустриална собственост.
Мариана Величкова Божкова
Специалност: Финанси и кредит, банково дело,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Лиценз за оценка на финансови
институции.
Мариана Георгиева Шебова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Мариана Димова Ангелова
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и др. активи,
земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика,
Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо
сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова
Специалност: Финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова
Специалност: Финанси, вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева
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Специалност: Интелектуална собственост,
Финанси и счетоводство. Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Мария Ананиева Маркова
Специалност: Доц. д-р, Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална
собственост, Право.
Мария Атанасова Макавеева
Специалност: Икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска
Специалност: Икономика и управление на селското стопанство. Оценител на недвижими имоти,
на цели държавни и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на търговски предприятия, земеделски земи,
инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева
Специалност: Финанси и кредит, Право.
Мария Стефанова Войникова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Марко Петров Терзийски
Специалност: Счетоводна отчетност.
Мартин Николов Николов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова
Специалност: Финанси, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
Мая Богомилова Владимирова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Финанси и счетоводство, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.
Мая Цветанова Василева
Специалност: Управление и планиране на
нар.стопанство, Оценител на цели държавни и
общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Миглена Антонова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит. Достъп до класифицирана
информация.
Миглена Петкова Стамболиева
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Специалност: Международни икономически
отношения, Право. Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милен Марчев Марков
Специалност: МИО – Управление на международни проекти, Финанси, Доктор по финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и
банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Оценител на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева
Специалност: Финанси и кредит, Експертсчетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Мими Иванова Костадинова
Специалност: Стопанско управление, Финанси,
Икономист-счетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Мирела Георгиева Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова
Специалност: Стопански и финансов контрол,
счетоводство и контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния
сектор.
Мирослав Борисов Петков
Специалност: Счетоводство и контрол, стопанско управление и администрация.
Мирослав Жеков Николов
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Кирилова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослава Стоянова Маринова
Специалност: Маркетинг, Право на ЕС.
Минчо Василев Минчев
Специалност: Приложна математика, брокер
на ценни книжа, инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев
Специалност: Финанси.
Михаела Любомирова Йоргова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков
Специалност: Финанси.
Момчил Станчев Тиков
Специалност: Финанси, Регистриран одитор
към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова
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Специалност: Финанси и кредит. Достъп до
класифицирана информация.
Надежда Коцова Тодорова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова
Специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Финанси и счетоводство.
Надя Силуанова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева
Специалност: Бизнес и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Наталия Спиридонова Жабленска
Специалност: Икономика и организация на
МТС.
Недка Иванова Петрова
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Автомобилен транспорт.
Недко Йорданов Тодоров
Специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева
Специалност: Финанси, кредит и застрахователно дело, Международни счетоводни стандарти, Финансов и кредитен анализ, Маркетинг и
мениджмънт.
Недялка Георгиева Йоцова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова
Специалност: Управление и планиране нар.
стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Николай Георгиев Цонев
Специалност: Икономика и управление на
транспорта, Оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия,
финансови активи и финансови институции, права
на интелектуална и индустриална собственост,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова
Специалност: Икономика на индустрията,
Счетоводство, Право.
Нина Спасова Стоименова
Специалност: Маркетинг и мениджмънт; Счетоводство, финанси и контрол; вътрешен одитор
в публичния сектор.
Николай Недков Тодоров
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Николай Стоянов Желенски
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов
одит по Международните счетоводни и одиторски
стандарти, Оценка на земеделски земи.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
банков контрол, управление на приоритетните оси
по ОП за развитие на сектор рибарство.
Олга Георгиева Миленкова
Специалност: Икономика на труда и социалното дело, Здравна икономика, Регистриран
одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева
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Специалност: Финанси.
Орлин Георгиев Константинов
Специалност: Икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов
Специалност: Финанси и кредит, финансови
пазари, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант, сделки с държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика и мениджмънт, Оценител на дълготрайни
и оборотни материални активи.
Пепа Иванова Карапанчева
Специалност: Аграрна икономика, Финансоводанъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков
Специалност: Социално и застрахователно
дело.
Петко Пенчев Тодоров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров
Специалност: Икономика и организаци я,
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Петър Панайотов Иванов
Специалност: Икономика и управление на
търговията. Бизнес в туризма и общественото
хранене.
Петър Христов Ковачев
Специалност: Финанси.
Петя Васкова Христова
Специалност: Международни икономически
отношения, Маркетинг.
Петя Костадинова Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в
международния бизнес.
Пламен Асенов Лазаров
Специалност: Счетоводство и контрол, Брокер
на ценни книжа, Борсов посредник. Достъп до
класифицирана информация.
Пламен Иванов Антов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Пламен Кимонов Илиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Пламен Стефанов Цанков
Специалност: Международни икономически
отношения, Радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова
Специалност: Орг. маш. обр. икон. информация.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Достъп до класифицирана информация.
Радка Илиева Костянева
Специалност: Международни икономически
отношения.
Радка Йорданова Бончева
Специалност: Икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова
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Специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование, Финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева
Специалност: Икономика – Счетоводство и
одитинг.
Радослава Николова Лалова
Специалност: Счетоводство и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова
Специалност: Публични финанси, Екология,
Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Райна Цветанова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров
Специалност: Икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ренета Иванова Гергинова
Специалност: Финанси.
Рени Димитрова Стоянова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова
Специалност: Икономика и управление на
търговията; Счетоводство и контрол.
Роза Методиева Христова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Счетоводство, финанси и контрол,
МСС, Финансов риск, валутни опции, Международни разплащания, извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски
Специалност: Социално и застрахователно
дело.
Росен Руменов Стоянов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Росен Стоянов Костов
Специалност: Икономика, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, и
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Росица Боянова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане,
Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Икономика на здравеопазването.
Росица Станчева Томова
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Специалност: Икономика и организация на
труда.
Румен Димитров Любенов
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебносчетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев
Специалност: Икономика и организация на
труда, Оценител на недвижими имоти, цели
държавни и общински предприятия. Достъп до
класифицирана информация.
Румен Цветанов Апотолев
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи.
Румен Цветанов Върбанов
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Румяна Александрова Георгиева
Специалност: Икономика и управление в
промишлеността.
Румяна Любомирова Бресничка
Специалност: Доц. – Организация на производството и управление в промишлеността, Оценител
на търговски марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова
Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство
с програмен продукт, Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Румяна Христова Димитрова
Специалност: Финанси и кредит.
Румяна Вергилова Начева
Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация), Оценка на електронно-изчислителна техника.
Сашка Филева Войнска
Специалност: Икономика – Бизнес администрация. Достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанство. Оценка на недвижими имоти, земеделски земи, цели държавни и общински
предприятия, други активи (ново и съвременно
българско изкуство, нумизматика, антиквариат,
археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията.
Светла Евтимова Михайлова
Специалност: ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация.
Светла Иванова Деянова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов
посредник.
Светла Петрова Пейчева
Специалност: Финанси.
Светла Стоянова Михайлова
Специалност: Търговия (техникум), Анализ
на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане на стоки на/от митническата
територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и
авиация, Стопанско управление.
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Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова
Специалност: Финанси и кредит, Фирмено
счетоводство; Вътрешен одитор в публичния
сектор. Достъп до класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева
Специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова
Специалност: Счетоводство на нефинансовите
предприятия, Счетоводен мениджмънт в търговските дружества, Здравен мениджмънт.
Силвия Славчева Иванова
Специалност: Международна икономика.
Симеон Ананиев Ананиев
Специалност: Икономика на транспортна
фирма, Счетоводство и контрол, Достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева
Специалност: Финанси и банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство
и контрол.
Софка Петрова Боянова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Соня Йорданова Пушева
Специалност: Икономика и управление на
социалните дейности, Счетоводство, финанси и
контрол.
Соня Малинова Димитрова
Специалност: Планиране.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на финансови институции.
Спаска Методиева Атанасова
Спец иа лност: Икономист, икономика на
транспорта, оценител на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, регистриран одитор.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Станислав Ганев Божков
Специалност: Маркетинг и мениджмънт, МИО,
сертифициран финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов
Специалност: Управление на Териториалните
Системи.
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Стефан Иванов Мирински
Специалност: Прогнозиране и планиране,
Оценка на недвижими имоти, Оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев
Специалност: Счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев
Специалност: Народностопанско планиране,
Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран
експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и
контрол.
Таня Енева Томова
Специалност: Икономика и управление на
индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева Кляшева
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, Оценител на оборотни
и дълготрайни активи, Експерт по оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично-консултативни центрове.
Татяна Иванова Илева
Специалност: Икономика на промишлеността,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
Разработване и управление на проекти финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Финансово счетоводство, Финансов контрол и
одиторски стандарти, Търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова
Специалност: Организац. на произв. и управл.
в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова
Специалност: Финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев
Специалност: Икономическа информатика,
Национална сигурност и отбрана. Достъп до
класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова
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Специалност: Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Тинко Петков Трифонов
Специалност: Автоматизация на дискретни
производства, Организация и управление на
външната търговия, Международна търговия.
Тихомир Иванов Тодоров
Специалност: Финанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова
Специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, Оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев
Специалност: Финанси и кредит, Регистриран
одитор – Независим финансов одит на финансови
отчети.
Филип Стоянов Генчев
Специалност: Финанси.
Филка Славова Станимирова
Специалност: Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване,
Право.
Христина Иванова Стамова
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на цели държавни и общински предприятия, на
финансови институции.
Христина Петкова Староманова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков
Специалност: Икономист по МТС, фирмен
мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Христо Иванов Узунов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов
Специалност: Техника и технология на текстила
и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на
машини и съоръжения, Сертификат – Обучение
за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и
транспорт, Електронна техника.
Христо Илиев Чамов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Цветана Любенова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова
Специалност: Финанси, Оценка на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Специалност: Финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова
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Специалност: Финанси и кредит, Оценител на
финансови институции, Банков финансов анализ,
Вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова
Специалност: Финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова
Специалност: Международни икономически
отношения, Финанси.
Юлия Иванова Нитова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Юрий Каменов Йорданов
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор
в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно
осигуряване.
Явор Александров Баев
Специалност: Финанси.
Яна Сергеева Данаилова
Специалност: Международни икономически
отношения, Оценка на недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Международни счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова
Специалист: Финанси и кредит, Оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия,
на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
4.3 Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев
Специалност: Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и
промили върху цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
Експерт по счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Анелия Иванова Стойкова
Специалност: Прогнозиране и планиране на
икономическите системи, Европейска административна практика.
Анелия Стойчова Цолова
Специалност: Бизнес финанси, Счетоводство
и контрол.
Анета Евгениева Янкова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на
счетоводни и финансови експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Ани Йорданова Деянова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
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Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши
Специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми и одит.
Атанаска Андреева Попчева
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Антоний Стойнев Бойков
Специалност: Счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, Специалист
по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов
Специалност: Управление и икономика на
АПП, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Валентин Радославов Тодоров
Специалност: Икономика и управление в
транспорта, Международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов
Специа лност: Икономика на т ъргови ята,
Валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев
Специалност: Финанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов
Специалност: Организация на производството
и управл. в транспорта.
Венета Раднева Димитрова
Специалност: Публични финанси, Външна
търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право,
Оценка на права на интелектуална и индустриална
собственост, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества. Достъп до класифицирана
информация.
Васил Иванов Вутов
Специалност: Публична администрация – Управление на европейски проекти, Застрахователно
дело.
Васил Стоилов Бонев
Специалност: Икономика, организация и управление на селското стопанство; оценител на
машини и съоръжения, активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Величка Генчева Тодорова
Специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев
Специалност: Финанси.
Венелин Борисов Томов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
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Венелин Владелинов Кудинов
Специалност: Финанси, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Аграрна икономика.
Венцислав Иванов Иванов
Специалност: Финанси, МИО, Оценител на
търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Весела Маринкова Мисалева
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Икономист-счетоводител.
Веселин Димитров Янков
Специалност: Орг. на произв. и управл. в пром.,
Ръководител движение и търг. експлоатация.
Веселина Георгиева Попова
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Оценител на
търговски предприятия, Оценител на инвестиционен проект.
Веселина Илиева Танева
Специалност: ОПОИИ.
Веска Любомирова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Димитрова Младенова
Специалност: Икономика и управление на
промишленост та. Дост ъп до к ласифицирана
информация.
Виолета Николова Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова
Специалност: Аграрна икономика, Икономист
по АПП, Валутен касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров
Специалност: Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова
Специалност: Финанси.
Генади Христов Ангелов
Специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния сектор, Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Финанси на предприятията.
Международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов
Специалност: Икономика на индустрията,
стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев
Специалност: Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Сандов Николов
Специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев
Специа лност: Маркетинг, к инотех ника и
видеотехника, професионална компетентност за
превоз на товари.
Григор Димитров Григоров
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Специа лност: Икономика на вът решната
търговия
Даня Николова Иванова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова
Специалност: Финанси, Информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова
Специалност: Електронна т-ка ППМЕ, Оценител на машини и съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Деница Юриева Маринова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова
Специалност: Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Диан Сергеев Тишевишки
Специалност: Икономика – меж дународна
икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова
Специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор, Регистриран
одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев
Специалност: Финансов контрол.
Димитър Живков Живков
Специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Димитър Кирилов Радонов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров
Специалност: Икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на инвестиционен проект.
Донка Бончева Чешмеджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Дора Любенова Гърчева
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска
Специалност: Икономика на външната търговия. Достъп до класифицирана информация
Елена Георгиева Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг.
Елена Димитрова Видолова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Митева
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на недвижими имоти. Достъп
до класифицирана информация.
Елена Петрова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева
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Специа лност: Икономика на т ъргови ята,
Стопанско управление, Икономист-счетоводител.
Елисавета Владова Асенова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Оценител на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин
Специалност: Икономика, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Емил Върбанов Томов
Специалност: Организация на производство
и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Емил Костов Ангелов
Специалност: Финанси и банково дело.
Емилия Бонева Стоянова
Специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти, Оценка на търговски
предприятия.
Емилия Тодорова Милушева
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова
Специалност: Счетоводна отчетност, Публична
администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова
Специалност: Икономика на строителството,
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и подобренията върху тях; Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Златка Николова Златинова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на земеделски земи. Достъп до
класифицирана информация.
Зорница Николаева Иванова
Специалност: Икономика и организация на
материално-техническото снабдяване, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова
Специалност: Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева
Специалност: Счетоводство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ивайло Николов Бойчев
Специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.
Иван Грозданов Христов
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Иван Димитров Петров
Специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов
Специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен
одитор в публичния сектор. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков
Специалност: Счетоводна отчетност, Икономика, организация и управление на промишленото
производство.
Иван Христов Узунов
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Специалност: Финанси и кредит, Счетоводство
на селското и горското стопанство, Мениджмънт и
маркетинг на малка фирма и средно предприятие.
Достъп до класифицирана информация.
Ивелина Христова Манчева
Специалност: Финанси.
Илия Стефанов Алексиев
Специалност: Народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов
Специалност: Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетоводство, Доктор по организация
и управление извън сферата на материалното
производство.
Йордан Иванов Павлов
Специалност: Финанси, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и одит по международни
стандарти, Банково дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова
Специалност: Икономика на труда, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова
Спец иа л нос т: И коном и ка на и н д ус т ри ята – ОПУП, Дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова
Специалност: Икономика и организация на
МТС, Фирмено счетоводство, Менид ж мънт,
Проектиране на АСУ.
Кирил Георгиев Кирилов
Специалност: Политология, Финанси и банково дело.
Кирил Димитров Георгиев
Специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Капка Петрова Чакова
Специалност: Финанси, Икономика.
Кирил Василев Будинов
Специалност: Маркетинг, Технология на живот.
хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Красимира Страхилова Илиева
Специалност: Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова
Специалност: Икономика и организация на
труда, Международни счетоводни стандарти,
Съдебно-счетоводни експертизи – Финанси и
счетоводство.
Кристена Илиева Божилова
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Лидия Гергинова Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Дипломиран експерт-счетоводител и регистриран
одитор.
Лидия Петрова Лютакова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова
Специалност: Финанси и кредит, счетоводство
и контрол.
Лилия Василева Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол.
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Лиляна Петрова Райкова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и
автоматизация на счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков
Специалност: Международни икономически
отношения, Транспортно строителство – пътно
строителство, Оценка на недвижими имоти,
търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов
Специалност: Международни икономически
отношения, Съдебно-счетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Мануела Евгениева Киркова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Маргарита Петкова Динкова
Специалност: Финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Марина Кънчева Любенова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт проверител на измами.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика,
Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо
сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електротехнически експертизи.
Марийка Тодорова Николова
Специалност: Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева
Специалност: Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
Курс по фирмено счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова
Специалност: МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева
Специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценка
на търговски предприятия, земеделски земи,
инвестиционен проект.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева
Специалност: Икономист по транспорта.
Меглена Петрова Желенска
Специа лност: Маркетинг и менид ж мънт,
Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
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Миглена Антонова Павлова
Специалност: Счетоводство и контрол, Независим финансов одит.  Достъп до класифицирана
информация.
Милвена Асенова Стоичкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева
Специалност: Стопанско управление, Международна икономика, Митнически, валутен и
банков контрол.
Милена Станимирова Илиева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
Счетоводна отчетност, Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова
Специалност: Управление и планиране, Дипломиран одитор, Експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Милка Манолова Гогова
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Оценител на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов
Специалност: Счетоводна отчетност.
Мирела Георгиева Петкова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов
Специалност: Финанси, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов
Специалност: Счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова
Специалност: Икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Надя Силуанова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова
Специалност: Финанси и кредит. Достъп до
класифицирана информация.
Нели Желева Терзиева
Специалност: Стокознание.
Нели Иванова Недялкова
Специалност: Управление и планиране нар.
стоп., оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова
Специалност: Икономика на индустрията,
Счетоводство, Право.
Николина Георгиева Танева
Специалност: Стопански и финансов контрол,
банков контрол, управление на приоритетните оси
по ОП за развитие на сектор рибарство.
Николай Недков Тодоров
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността.
Николай Стоянов Желенски
Специалност: Планиране на народното стопанство, Извършване на независим финансов
одит по Международните счетоводни и одиторски
стандарти, Оценка на земеделски земи.
Оля Николова Василева
Специалност: Финанси.
Пенка Александрова Делчева
Специалност: Организация на производство и
управление в транспорта, Оценка на недвижими
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имоти, оборотни и дълготрайни активи. Достъп
до класифицирана информация.
Пепа Иванова Карапанчева
Специалност: Аграрна икономика, Финансоводанъчен контрол.
Петър Илиев Иванов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Петър Любенов Брънеков
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Петър Николов Петров
Специалност: Икономика и организаци я,
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Петър Христов Ковачев
Специалност: Финанси.
Петко Пенчев Тодоров
Специалност: Счетоводство и контрол.
Петя Любенова Спасова
Специалност: Счетоводна отчетност, Право в
международния бизнес.
Пламен Иванов Антов
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия. Оценител на цели предприятия, недвижими имоти, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Пламен Стефанов Цанков
Специалност: Международни икономически
отношения, Радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова
Специалност: Счетоводство и контрол, Синдик,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Достъп до класифицирана информация.
Радка Пламенова Василева
Специалност: Икономика – Счетоводство и
одитинг.
Радко Иванов Чапаров
Специалност: Технология на металите, Оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост,
търговията, общественото хранене и транспорта.
Достъп до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова
Специалност: Публични финанси, Екология,
Вътрешен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Роза Методиева Христова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Росен Руменов Стоянов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Росица Боянова Георгиева
Специалност: Счетоводна отчетност, Стопанско управление, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова
Специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация.
Росица Станчева Томова
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Румен Димитров Любенов
Специалност: Счетоводна отчетност, Съдебносчетоводни експертизи.
Румен Цветанов Апотолев
Специалност: Икономика и управление на
търговията, Експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи.
Румяна Вергилова Начева
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Специалност: ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата
информация). Оценка на електронно-изчислителна техника.
Румяна Петрова Николова
Специалност: Агроном – растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова
Специалност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и организация на съобщенията, Борсов
посредник.
Светла Петрова Пейчева
Специалност: Финанси.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова
Специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Светослава Сотирова Кангалова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова
Специалност: Счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова
Специалност: Икономика на промишлеността,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Стопанско управление, Счетоводство
и контрол.
Соня Йорданова Пушева
Специалност: Икономика и управление на
социалните дейности, Счетоводство, финанси и
контрол.
Соня Ангелова Миткова
Специалност: Счетоводство и контрол. Достъп
до класифицирана информация.
Софрони Георгиев Атанасов
Специалност: Счетоводна отчетност, Оценител
на финансови институции.
Светла Иванова Деянова
Специалност: Икономика и организация на
вътрешната търговия.
Снежка Кирилова Илиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев
Специалност: Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стойчо Стоянов Николов
Специалност: Икономика на вътрешната търговия. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев
Специалност: Народностопанско планиране,
Оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова
Специалност: Финанси и кредит, Дипломиран
експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева
Специалност: Маркетинг, Счетоводство и
контрол.
Татяна Василева Кляшева
Специалност: Счетоводство и контрол, фирмено управление и финанси.
Татяна Здравкова Стоянова
Специалност: Магистър по икономика, маркетолог, Оценител на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
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в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, Оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия.
Тинко Петков Трифонов
Специалност: Автоматизация на дискретни
производства, Организация и управление на
външната търговия, Международна търговия.
Филип Стоянов Генчев
Специалност: Финанси.
Цветанка Йорданова Вуковска
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова
Специалност: Финанси.
Хризантема Павлова Петрова
Специалност: Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване.
Право.
Христо Борисов Минков
Специалност: Икономист по МТС, фирмен
мениджмънт.
Христо Иванов Узунов
Специалност: Счетоводна отчетност. Достъп
до класифицирана информация.
Христо Иванов Стоянов
Специалност: Техника и технология на текстила
и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на
машини и съоръжения, Сертификат – Обучение
за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и
транспорт, Електронна техника.
Цвета Петрова Хаджиева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов
Специалност: Радио- и телевизионна техника,
Фирмен мениджмънт, Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, Оценка
на машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи, Европейски компютърен сертификат – ЕКСПЕРТ. Достъп до класифицирана
информация.
Цонка Николова Гергова
Специалност: Финанси и кредит, Банков финансов анализ, Вътрешен контрол, Оценител на
финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова
Специалност: Икономика и управление на
търговията.
Юлка Георгиева Дянкова
Специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на системното програмно
осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов
Специалност: Счетоводство и контрол, Одитор
в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева
Специалност: Физика и математика, Счетоводство и контрол, Банково и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова
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Специалист: Финанси и кредит, Оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия,
на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева
Специалност: Статистика, Оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров
Специалност: Горско стопанство, Стопанско
управление, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения. Регистриран в публичния
регистър за упражняване на частна лесовъдска
практика и за извършване на дейности в горския
фонд.
Адриана Николаева Джокова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Александър Велков Гоцев
Специалност: Топлотехника.
Александър Кирилов Кънев
Специалност: к.т.н, Металургия на черни
метали.
Алекси Атанасов Чиликов
Специалност: Механ. уредостроене, Оценител
на интелектуална и индустриална собственост,
машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите
и средствата за автоматизация, електронната
промишленост, леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова
Специалност: Архитектура, Промишлено и
гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров
Специалност: Индустриален мениджмънт – инженер- мениджър, Управление на софтуерни активи, правоспособен да извършва софтуерен одит
на физ. и юрид. лица.
Ангел Димитров Илиев
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на недвижими имоти.
Ангел Йорданов Младенов
Специалност: Електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов
Специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, Автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки
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Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен
одитор.
Андрей Страхилов Герасимов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти,
цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова
Специалност: Промишлена топлотехника,
Технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за
търговия.
Анета Златева Иванова
Специалност: Минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа
дейност, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Анжел Евгениев Димитров
Специалност: Машинен инженер – хидравлика
и пневматика, Оценител на машини и съоръжения,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Анна Василева Петрова
Специалност: Дървообработване и производство на мебели, Инженер-дизайнер – Производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска
Специалност: Автоматизация на производството, Оценител на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева
Специа лност: Промиш лено ст роителство – конструкции, Конструкции на сгради и
съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева
Специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова
Специалност: Земеустройство, Технически
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление
на химическите производства, Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови
институции, машини и съоръжения, недвижими
имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов
Специалност: Машинен ин женер, Военен
инженер по експлоатация на автотранспортната
техника. Достъп до класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Асен Драгомиров Стоянов
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Специалност: Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров
Специалност: Автоматика и информационни
технологии, Автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов
Специалност: Изчислителна техника, А втотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната
промишленост, химическата промишленост и
автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов
Специалност: Ел. централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков
Специа лност: Топлоенергетика, Елект роенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов
Специалност: Земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова
Специалност: Технология на машиностроенето, Застрахователно и социално дело, Ефективно
управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Бисер Борисов Тодоров
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност
в областта на ценообразуването на недвижимите
имоти и строителството, Оценка на финансовата
ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров
Специалност: Технология на машиностроенето,
Бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев
Специалност: Транспортно строителство –
жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, Топлинен
счетоводител.
Бойко Белчев Колев
Специалност: Уредостроене, Оценител на
машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев
Специалност: Технология и организация на жп
транспорт, Оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев
Специалност: Архитектура.
Борис Борисов Стамболиев
Специалност: Архитектура.
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Борис Георгиев Петков
Специалност: Хидравлика и пневматика.
Борис Любомиров Станчев
Специалност: Архитектура.
Борис Милчев Милев
Специалност: Технология и организация на
железопътния транспорт, технически надзор на
парни и водогрейни котли, съдове под налягане,
газови уреди и инсталации, Системи по качество
и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Гетов
Специалност: Електротехника, Електроенергетика.
Борислав Георгиев Попов
Специалност: Горско стопанство, Оценка на
гори и на земи в горския фонд, Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Младенов Савов
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов
Специалност: Електротехника, Доктор – електрически машини.
Валентин Атанасов Петков
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценител на земи, сгради,
съоръжения, пътища, строителство, ремонт и
поддържане.
Валентин Лозанов Лозев
Специалност: Машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов
Специалност: Пътно строителство. Достъп до
класифицирана информация.
Валентина Асенова Илиева
Специалност: Инженерна геоекология, Добив,
транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини, Оценка на машини и
съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева
Специалност: Електрически машини и съоръжения.
Валери Емилов Митков
Специалност: Доц. д-р – Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните
работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов
Специалност: Машинен инженер, Патентопритежател и изобретател.
Валтер Николов Колев
Специалност: Летец-пилот от БГА, Летателна
експлоатация на въздушния транспорт, Международни икономически отношения и външноикономическа дейност, Система за управление на
безопасността на полетите, Въздушно законодателство, Методичен курс за проверяващ летателен
персонал, Превоз на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова
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Специа лност: Транспортно ст роителство,
Икономика на транспортна фирма. Пълна проектантска правоспособност по части Конструктивна,
Организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по инвестиционни проекти.
Достъп до класифицирана информация.
Ваня Димитрова Велянова
Специалност: Технология на металите, Патентно дело, Оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и
промишлени образци.
Ваньо Янков Николов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Васил Андонов Веселинов
Специалност: А втотранспорт, трактори и
кари – АТК.
Васил Николаев Николов
Специалност: Ел. снабдяване на промишлени
предприятия, Оценител на машини и съоръжения,
държавни и общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Васил Танев Стайков
Специалност: Радиоелектронна техника, Системи за сигурност, комуникации и безопасност
на бизнеса; Криминалистика.
Василка Богданова Дамянова
Специалност: Строителство и архитектура,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова
Специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело, Оценител на
интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев
Специалност: Технология на металите.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев
Специалност: Електронна техника – полупроводникови и микроелектронни прибори, Технически методи и средства за защита на класифицираната информация при физическата є сигурност
и сигурността на АИС и мрежи.
Венета Иванова Коцева
Специалност: Доц. д-р – Геодезия, фотограм.
и картография, Оценител на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев
Специалност: Металургия на черните метали
и леярство, Валцуване на металите, новости в
прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника, Счетоводство и
контрол, Оценител на машини и съоръжения,
Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни
материални активи.
Вера Маринова Ахмакова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Достъп до класифицирана информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Правоспособност да извършва дейности
по кадастъра, Оценител на недвижими имоти,
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земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях, оценка на въздействието върху околната среда, оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата. Пълна проектантска правоспособност по части – Геодезическа.
Весела Стоянова Корова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт на летателните апарати.
Основни положения на стандартизацията в ЕС,
НАТО и Република България. Мениджмънт на
военновъздушните сили, Оценител на машини
и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев
Специалност: Машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска
Специалност: Горско стопанство; Фирмен
мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова
Специалност: Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, Оценка на машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Виктор Иванов Стайков
Специалност: Машиностроителна техника и
технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова
Специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси
за студена обработка на металите, Патентно
дело, Оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова
Специалност: Промишлена тополотехника,
МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова
Специалност: Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева
Специалност: Промишлена топлотехника,
Банков мениджмънт, корпоративни финанси.
Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето. Международни финанси. Финансов
и кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, МИО и ВИД.
Владимир Василев Васев
Специалност: Ел. снабдяване на промишлено
предприятие.
Владимир Василев Илиев
Специалност: Топло и ядрена енергетика,
Газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Вътю Танев Танев
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Спец иа л нос т: Доцен т – С т рои т ел ни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Компютърни технологии в
проектирането.
Габриела Любомирова Семова-Колева
Специалност: Архитектура, консервация на
исторически градове и сгради, Икономика, организация и счетоводство.
Галина Петкова Главчева
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев
Специалност: Хидроенергийно строителство,
Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков
Специалност: Експлоатация на свързочната
техника.  Достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев
Специалност: Маш. и апар. хр. промишленост,
Оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Димитров Грънчовски
Специалност: Земеустройство, Оценител на
земеделски земи, Оценител на недвижими имоти,
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях, Дейности по кадастъра и имотния
регистър.
Георги Костадинов Йончев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов
Специалност: Техническите средства на ГСМ,
Оценка на машини и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров
Специалност: ВИК – мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов
Специалност: Геодезия и картография.
Георги Сълев Сачански
Специалност: Доктор – Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на
недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев
Специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Даниела Добрева Романова
Специалност: Геодезия, Пълна проектантска
правоспособност; приложение на географски
информационни системи в регионалното и ландшафтно планиране и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова
Специалност: Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева.
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Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти. Мрежи и
съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева
Специалност: Механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Здравословни и безопасни условия
на труд, Координатор по безопасност и здраве
в строителството. Достъп до класифицирана
информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Детелин Петков Ганчев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова
Специалност: Електронна т-ка ППМЕ, Оценител на машини и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Правоспособност да извършва дейности
по кадастъра, Оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска
Специалност: Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, Пълна проектантска правосопособност по части отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло и газоснабдяване. Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради. Проектиране на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска
Специалност: Технология на шевното производство.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика,
Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на
годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Веселинов Христов
Специалност: Геодезия.
Димитър Илиев Димитров
Специалност: Машинен инженер по корабни
двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев
Специалност: Технология на машиностроенето,
Притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Димитър Маламов Хабов
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на промишлеността, на транспорта. Достъп до
класифицирана информация.
Димитър Николов Бузяков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Организация на производството
и управление в строителството, Оценител на
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машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Достъп до класифицирана информация.
Димитър Николов Николов
Специалност: разработка на полезни изкопаеми, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Димитър Петров Петев
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев
Специалност: Технология на машиностроене,
Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
на производството, стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран оценител на машини
и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров
Специалност: Радиотехника, радиоелектроника.
Димитър Юлианов Македонски
Специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Димчо Славев Пиралков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Добрина Стефанова Ченева
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Фирмено счетоводство, Оценител
на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Донка Цветкова Генова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Евгени Николов Настев
Специалност: Промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов
Специалност: Архитектура, Мениджмънт на
малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова
Специалност: Автоматика и телемеханика,
Патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова
Специалност: Промишлена електротехника,
Програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова
Специалност: Подвижен железопътен състав,
Оценка на машини и съоръжения.
Елеонора Емилова Вълева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Ели Кирилова Симова
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова
Специалност: Хидротехническо строителство,
Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова
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Специалност: Подемно-трансп. строителни
машини и системи, Счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова
Специалност: МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация и климатизация, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Елияна Димитрова Христова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
металорежещите машини.
Емил Асенов Стефанов
Специалност: Строителство и архитектура,
Оценка на недвижими имоти.
Емил Боянов Йорданов
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография.
Емил Георгиев Стоянов
Специа лност: Подемно-т рансп. ст роит. и
минни машини.
Емил Димитров Христов
Специалност: Машиностроителни технологии
и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Емил Русев Русев
Специалност: Подемно-трансп. стр. и минни
машини, Автотехническа експертиза, оценител
на машини и съоръжения в сферата на подемно-транспортни, строителни и минни машини и
съоръжения.
Емил Тодоров Соколов
Специалност: Машини и апар. за хим. и хран.
промишленост.
Емил Цветанов Томов
Специалност: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, мениджър,
оценител на недвижими имоти, на земеделски
земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова
Специалност: Общо машиностроене и уредостроене, Оценка на машини и съоръжения,
оборотни и дълготрайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева
Специалност: Радиотехника.
Емилия Христова Точева
Специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев
Специалност: Промишлена топлотехника,
Оценител на машини и съоръжения.
Живко Здравков Мартинов
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп
до класифицирана информация.
Зорка Николова Милева-Василева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Патентно дело. Достъп до класифицирана
информация.
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Ива Дамянова Урумова
Специалност: Промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Ивайло Христов Коев
Специалност: Експлоатация и ремонт на летателните апарати, Индустриален мениджмънт
Ивалин Костов Йосифов
Специалност: Техническа експлоатация на
летат. апарати, Икономика на сигурността и
отбраната.
Иван Андонов Шестаков
Специалност: Горско стопанство.
Иван Атанасов Коларов
Специалност: Доц. д-р – Подемно-транспортни
и строителни машини и системи.
Иван Атанасов Тодоров
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт.
Иван Георгиев Мисалев
Специалност: Енергийна техника и технологии-топлинна и хладилна техника, Пълна
проек тан тска правоспособност – отоп ление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване.
Иван Иванов Гешев
Специалност: Слаботокова ел. промишленост
и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев
Специалност: Ел. машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов
Специалност: Геодезия.
Иван Коев Митев
Специалност: Ст.н.с. ІІ ст., Технология на
машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Меж ду народни икономическ и
отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев
Специалност: Технология на минното производство, Оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, Автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Патентно-лицензионна дейност, Интелектуална собственост, Представител по индустриална
собственост за изобретения и полезни модели,
марк и, географск и означени я и промишлен
дизайн, Оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения.
Иван Стойнов Кючуков
Специалност: Двигатели с вътршно горене,
Извършване на периодични прегледи на ППС в
пункт от ІІ кат.
Иван Стоянов Сивриев
Специалност: Ст.н.с., Електроинженер, Криминалистически анализ на звукозапис (електролингвистичен анализ на звукозаписи). Достъп до
класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов
Специалност: Технология на машиностроенето
и металите.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
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Иванка Георгиева Саралиева
Специалност: Комплексна механизация и поточни линии, Стопански мениджмънт, Оценител
на недвижими имоти, права на интелектуална и
индустриална собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова
Специалност: Тополоенергетика и ядрена
енергетика, Оценител на недвижими имоти,
обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева
Специалност: Радиотехника, Оценител на
машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и
хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски
предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска
Специалност: Текстилна техника, Мениджмънт
на интелектуалната собственост, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова
Специалност: Електротехника.
Иглика Димитрова Христова
Специалност: Промишлена топлотехника,
Пълна проектантска правоспособност по части – отоплителна, вентилационна, климатична и
хладилна техника, Технологична на предприятия
за производство, складиране и търговия с храни
и лекарства, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, проектиране на
газови инсталации.
Игор Янков Янкулов
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Илия Радков Дръндов
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Ина Димитрова Бояджиева
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова
Специалност: Архитектура.
Искра Василева Лозанова
Специалност: Озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова
Специалност: Архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картографи я, Правоспособност да извършва
дейности по кадастъра, Компютърна обработка
на информацията.
Ирина Иванова Петкова
Специалност: Изчислителни машини и устройства. Достъп до класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева
Специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния
процес, Мениджър-предприемач, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, Пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3   

Йоланда Петрова Недева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Земемерство – среден техник, Патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти, Инвестиционни проекти в публичния сектор, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, Правоспособност да извършва дейност
по кадастъра, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински
предприятия.
Йордан Донев Йорданов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Йордан Иванов Георгиев
Специалност: Ст.н.с., Подемно-транспортни
машини, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на строителството, машиностроителната и
металообработващата промишленост, транспорта,
жилищно-комуналното стопанство и битовото
обслужване.
Йордан Иванов Пашунов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев
Специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; пълна проектантска
правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и
инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни
методи за отопление и вентилация, Обследване
за енергийна ефективност – обследване на сгради
и промишлени системи, Експерт по опазване
на околната среда и управление на строителни
отпадъци, безопасни условия на труд, строителен
надзор, инвеститорски и технически контрол,
ценообразуване и остойностяване на строителномонтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно
осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева
Специалност: Металургия на черните метали,
Мениджър по международен бизнес. Оценител
на цели държавни и общински предприятия и
вземания, недвижими имоти, Правоспособност
като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов
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Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Камен Владимиров Рангелов
Специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини
и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева
Спец иа лност: Топ лоенергет ика и я д рена
енергетика.
Катерина Атанасова Михова
Специа лност: Икономика на вът решната
търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова
Специалност: Промишлино и граж данско
строителство, Оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски
предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян
Специалност: Инженер по електроника и
автоматика – Радио- и телевизионна техника,
Среден електротехник – електроенергетика и
електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Калин Петров Радлов
Специа лност: Док тор, Машиност роене и
уредостроене, Дизайн на механични системи,
Оценител на машини и съоръжения.
Кирил Атанасов Кирев
Специалност: к.т.н., Радиотехника, Оценител
на органи за контрол І-во ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев
С пец иа л но с т: Пр ом и ш лена т оп ло т ех н ика – машинен инженер.
Кирил Христов Велков
Специалност: Доц. доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете,
Подвижен жп състав.
Кирилка Стоянова Димовска
Специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски,
Доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Пълна
проектантска правоспособност по транспортно
строителство и транспортни съоръжения, кон-
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структивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Костадин Бойков Белев
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев
Специалност: к.т.н., Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, Автоматизация
на дискретното производство.
Костадин Христов Буков
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Красен Сотиров Скрински
Специалност: Промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Красимир Иванчев Жейнов
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес
администрация и мениджмънт – Международен
бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев
Специалност: Машинен инженер – хидро- и
пневмотехника, Машинен техник – двигатели с
вътрешно горене, Пълна проектанска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Красимир Спасов Пенев
Специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната
инфраструктура.
Красимира Илиева Атанасова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини. Икономика, Банково
счетоводство, Съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Красимира Николова Петкова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти, Вписан в публичния регистър на
експертите по ЕО и ОВОС със следните заявени
елементи на оценката: ландшафт, културно-историческо наследство.
Кристина Стефанова Найденова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни
и строителни машини, Оценител на машини и
съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова
Специалност: Технология на биопроизводствата – аграрни и хранителни биотехнологии,
доктор генетична трансформация на ечемик с
човешки лактоферинов ген посредством директен
генен принос.
Лалка Рангелова Минкова
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Лена Георгиева Димитрова
Специалност: Хидравлични машинии съоръжения, Патентно дело, Представител по индустриална собственост с правомощия по обектите
в областта на изобретения и полезни модели,
марки, ГО и промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова
Специа лност: Икономика на т ранспорта,
Финанси и счетоводство, Финансов мениджмънт
на фирмата.
Лилия Иванова Герова
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Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова
Специалност: Ел. измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров
Специалност: Архитектура.
Лъчезар Радев Радев
Специалност: Икономика и управление на
издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Богданов Николаев
Специалност: Промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев
Специалност: Машинен инженер, Икономика
на транспортната фирма, Оценител на машини и
съоръжения, експерт по финансово-икономически
проблеми. Достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков
Специалност: Промишлена топлотехника,
Патентно дело.
Любомир Петров Герджиков
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически
отношения, Оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков
Специалност: Технология на машиностроенето, Експерт-технически проблеми, Оценител на
машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Людмил Тодоров Маев
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Пълна проектантска правосопособност
за извършване на дейности по кадастъра. Достъп
до класифицирана информация.
Макари Новев Радев
Специалност: Ел. обзавеждане и автоматизац.
на промишлеността.
Манчо Григоров Манев
Специалност: Архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева
Специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно
дело.
Маргарита Йорданова Лозанова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография – среден техник.
Маргарита Райчева Гергова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова
Специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов
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Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Автотехническа експертиза. Достъп
до класифицирана информация.
Марин Танов Вутов
Специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство
и архитектура.
Марио Недков Марков
Специалност: Телекомуникации, Мениджмънт
на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Оценител
на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Мария Атанасова Циганчева
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова
Специалност: Автоматизация на производството, Оценител на недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова
Специалност: Архитектура. Опазване паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство-конструкции, Оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова
Специа лност: Озелен яване, Оценител на
недвижими имоти, Синдик, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Мария Христова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Мария Цончева Гугучкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и трайни насаждения.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Марко Кирилов Марков
Специа лност: Транспортно ст роителство.
Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на
транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна
безопасност на газови инсталации.
Маруся Росенова Стефанова
Специалност: Металургия на черните метали,
Финансов мениджъмънт, Системи за опазване на
околната среда, Оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов
Специалност: Радиоелектроника.
Мери Пенчева Иванова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Мила Николова Галева
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Управление на земи и имоти, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
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Милен Георгиев Дянков
Специалност: Съобщителна и осигурителна
техника и с-ми.
Милена Борисова Игнатова
Специа лност: Елек т роника – Елек т ронно
медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов
Специалност: Архитектура, Международни
икономически отношения, Оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху
околната среда, Топлотехническа ефективност
на сградите.
Мина Хиткова Радева
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Минко Калчев Червенков
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография; Оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата, машини и
съоръжения.
Мирослава Христова Тотева
Специалност: Архитектура.
Михаил Александров Томов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Михаил Димитров Чалев
Специалност: Транспортна техника и технологии, Обучение на автоексперти за изготвяне
експертна оценка на щети и на стойността им.
Михаил Николов Чалашканов
Специалност: Минна електромеханика, Минен
инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева
Специалност: Земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова
Специалност: Архитектура.
Надежда Христова Ярловска
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова
Специалност: Технология на раст., хран. и
вкусовите продукти, Банки и банково дело, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова
Специа лност: Ст роителство и архитект ура – среден техник, Оценител на недвижими
имоти.
Найден Станимиров Петров
Специалност: Автоматизирано оборудване
на машиностроенето, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева
Специалност: Съобщителна техника.
Начко Христов Танев
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, Внедряване и
подобряване на системи за управление на здраве и
безопасност при работа чрез оценка и управление
на риска на работното място. Вътрешни одити
по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен одитор на системи по
качеството.
Невена Кръстева Ефремова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Недялко Иванов Иванов
Специалност: Технология на материалите и
материалознание, Специалист по химични веще-
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ства и риск за околната среда, Специалист по
системи за управление на околната среда.
Неделко Петров Неделков
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов
Специалност: Механизация на селското стопанство, Оценка на машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова
Специалност: Транспортно строителство – жп
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева
Специалност: Земеустройство, Управление на
земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански
Специалност: Ел. централи, мрежи и системи,
Пълна проектантска правосопособност по части,
Електрическа.
Никола Димитров Николов
Специалност: Промишлена топлотехника,
Противодействие на международен тероризъм и
вътрешен екстремизъм. Достъп до класифицирана
информация.
Никола Иванов Николов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Никола Стоев Карагяуров
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно
горене.
Николета Маринова Кюркчиева
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия;
Пълна проектантска правоспсобност по части
геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове
за регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Международен бизнес, Оценител
на търговски предприятия и вземания, цели
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения, недвижими имоти, Определяне
на концесионни възнаграждения, определяне и
оценка на рейтинга на фирми и неправителствени
организации.
Николай Василев Вълков
Специалност: ст.н.с. д-р., Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер технология на
маш, ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика,
балистика и управл. на полета на летателните
апарати. Достъп до класифицирана информация,
НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов
Специалност: Информатика.
Николай Иванов Иванов
Специалност: Транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев
Специалност: Радиотехника и електромедицинска техника, Оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков
Специалност: Техническа експлоатация на
летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, Оценител на търговски
предприятия и вземания, на финансови активи
и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
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фактически отношения, на машини и съоръжения,
на недвижими имоти.
Николай Стоянов Муткуров
Специалност: Физик, Медицинска физика и
радиоекология.
Николай Танчев Гергов
Специалност: Технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова
Специалност: Горско стопанство, Съвременно
управление в устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова
Специалност: Автоматизация на дискретното
производство, Патентно дело.
Николинка Танева Радулова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи
и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Нина Петрова Нейкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-технология.
Нора Лозанова Лозанова
Специалност: Ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, на търговски предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на
строителството.
Олег Марков Кръстев
Специалност: Подвижен железопътен състав,
Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав
и теглителна сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Павел Георгиев Иванов
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Панайот Ангелов Панайотов
Специалност: Проф., Механична технология
на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими
имоти, оборотни и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова
Специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петко Костов Зоровски
Специалност: Хидроенергийно строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Петко Любенов Милевски
Специалност: Промишлена топлотехника,
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.  Достъп до класифицирана
информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-технология, Оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов
Специалност: Хладилна техника и технология, Отопление и вентилация на жилищни и
промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев
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Специалност: Механизация на селското стопанство, Оценка на машини и съоръжения,
Оценка на недвижими имоти, Оценка на права
на интелектуална собственост, Оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Петър Илиев Петров
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно
горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология, Координатор по безопасност
и здраве.
Петър Любенов Брънеков
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Петър Цветанов Асенов
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Петя Георгиева Димитрова
Специалност: Геодезия, Пълна проектантска
правоспособност – геодезия, приложна геодезия,
вертикално планиране, трасировъчни проекти и
планове, планове за регулация, Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
Петя Георгиева Николова
С пец иа л нос т: Марк ша й дерс т во и г еодезия, Ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ кат. Дейност по
кадастъра.
Петя Петкова Маринчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство; Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна, и Организация
и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Достъп до класифицирана информация.
Пламен Димитров Гърбов
Специалност: Технология на строителството,
Конструкции на сгради и съоръжения, Правоспособност по част конструктивна.
Пламен Иванов Милев
Специалност: Комуникационна техника и
технологии. Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа
дейност, Актуализация на проф. квалификация,
Документен контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Пламен Стефанов Цанков
Специалност: Международни икономически
отношения, Радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев
Специалност: Маркшайдерство и геодезия,
Дейности по кадастъра, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ради Христов Ганев
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженернотехническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова
Специалност: Геодезия, Правосопособност да
извършва дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева
Специалност: Архитектура.
Радко Иванов Чапаров
Специалност: Технология на металите, Оценка
на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост,
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търговията, общественото хранене и транспорта.
Достъп до класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова
Специалност: Технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и
патентно-лицензионната дейност.
Радостин Иванов Паздеров
Специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните
изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска
правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Райна Василева Бонева
Специалност: Транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ,
Геодезия, Електронни средства за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева
Специалност: Промишлена техника.
Рали Динев Коев
Специалност: Ел. измерватели на техн, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Достъп до класифицирана информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, Оценител на недвижими имоти.
Ромен Томов Кишкин
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен
бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Росен Димитров Пандев
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Финансов и банков мениджмънт,
Оценка на недвижими имоти.
Росен Иванов Гюрджеклиев
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Росен Стоянов Костов
Специалност: Геодезия, Инженер-геодезист,
фотограметрия и картография, Оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения
и на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане,
Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Росица Маринова Петрова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология.
Росица Петрова Румян
Специа лност: Арх итек т у ра, Оценител на
недвижими имоти и паметници на културата,
Опазване на паметниците на културата.
Румен Бончев Дунев
Специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Румяна Атансова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, зе-
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меделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Единни европейски методи и подходи
при определяне стойността на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата. Световни
стандарти за бизнес оценяване.
Румяна Живкова Кръстева
Специалност: Промишлена топлотехника,
Пълна проектантска правоспособност по части
отопление, вентилация, климатизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване, Обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Румяна Йорданова Дончева
Специалност: Автоматизация на производството в минно-добивната промишленост, Промишлен
мениджмънт, Оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова
Специалност: Технология на металите, Икономист-международник, Оценка на машини и
съоръжения, Оценка на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Шипкова
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова
С пец иа л нос т: С елскос т опа нск а т ех н и к а,
Оценител на машини и съоръжения. Достъп до
класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова
Специалност: Машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Саша Евтимова Георгиева
Специалност: д-р, Горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов
Специалност: Обогатяване на полезните, ИУ
на природопл, опазв. и възпр. на обкр. среда,
Фирмено счетоводство, Оценител на цели държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография, Оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, дейности по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография.
Светлана Цветкова Янева
Специалност: Текстилна техника и технологии,
Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор
по Технически науки. Общо инженерство, Защита
на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев
Специалност: Индустриална химия, Доктор
по електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и
авиация, Стопанско управление.
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Свобода Желева Кирязова
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Пълна проектантска правоспособност по
части – Електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева
Специалност: Хидростроителство. Доктор
по инженерна хидрология, хидравлика и водно
стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев
Специалност: Експлоатация на жп транспорта,
Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества. Достъп до класифицирана
информация.
Славинка Лазарова Генчева
Спец иа лност: Топ лоенергет ика и я д рена
енергетика.
Славка Григорова Бурова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Снежанка Стоянова Андреева
Специалност: Архитектура, Организация и
управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология. Организация и упр.
на межд. инж. дейност, Ограничена проектантска
правоспособност – строежи V – VІ кат., Оценител
на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова
Специалност: Геодезия, Водоснабдяване и
канализация, Оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев
Специалност: Автоматизация на производството, Оценка на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация
и изчислителната и организационната техника,
недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов
Специалност: Горско стопанство, Оценител
на гори и земи в горския фонд
Стамен Станимиров Димитров
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков
Специалност: Инженер-механик, Доктор на
техническите науки – Машинно инженерство,
Професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев
Специалност: Каростроене и автотранстпортна
техника – Колесни и верижни машини, Оценител
на машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия,
търговски предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев
Специалност: Ел. централи, мрежи и системи.
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Станоя Йорданов Дончевски
Специалност: Технология на строителството,
Оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Стефан Златев Стефанов
Специалност: Ел. машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на
машиностроенето, металорежещи машини и
инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков
Специалност: Топлотехника.
Стефан Стоянов Бебревски
Специалност: Промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева
Специалност: Земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова
Специалност: Технология на машиностроенето,
Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева
Специалност: Технология на маш. и мет.
Стефчо Димитров Христов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков
Специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на
недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография, правоспособност по геодезия и
кадастър, проектантска правоспособност, работа
с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество
на промишлените продукти.
Танко Янков Танков
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоръжения, Геодезия, Фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Таня Георгиева Трайкова
Специалност: Машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, Оценител на
недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Таня Илиева Алексиева
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Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Таня Йонкова Калпачка
Специалност: Промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева
Специалност: Маркшайдерство, Извършва
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Оценител на недвижими имоти. Достъп до
класифицирана информация.
Татяна Милчева Драганинска
Специалност: Архитектура, Екология, соларни
технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева
Специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева
Специалност: Строителство и архитектура,
Оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, Оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов
Специалност: Автоматизация на дискретни
производства, Организация и управление на
външната търговия, Международна търговия.
Тодор Гергов Пеняшки
Специалност: Доц. д-р, Технология на машиностроенето, Оценител на машини, съоръжения
и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев
Специалност: Радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров
Специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна
оценка на щети и на стойността им.
Тодор Христов Димитров
Специалност: Експлоатация на жп транспорт.
Достъп до класифицирана информация.
Тони Петров Тонев
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт, Техническо поддържане
на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа
експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи
на МПС.
Трифон Иванов Василев
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Филип Савов Савов
Специалност: Технология на машиностроенето,
Заваръчна техника секция.
Корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Хараламби Йонков Петров
Специалност: Технология на машиностроенето,
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска
Специа лност: промишлено и г ра ж данско
строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев
Специалност: Топлоядрена енергетика
Христо Георгиев Пелев
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов
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Специалност: Експлоатация на жп транспорт,
Ръководител движение.
Христо Димитров Брестлиев
Специалност: Топлинна и хладилна техника – среден техник, Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.Технология на
обществени сгради, на предприятия за леката
промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ. Механична технология на дървесината,
Маркетинг и иновация, Оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Христо Динков Камберов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов
Специалност: Техника и технология на текстила
и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на
машини и съоръжения, Сертификат – Обучение
за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и
транспорт, Електронна техника.
Христо Николов Манчев
Специалност: Металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов
Специалност: Ел. енергетика; правоспособност
за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков
Специалност: Минна електромеханика, Трансфер и внедряване на технологии и изделия;
Оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради,
безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров
Специалност: Радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценка на машини и съоръжения.
Цветан Младенов Стойков
Специалност: Транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов
Специалност: Маркашайдерство и геодезия.
Цветанка Младенова Колева
Специалност: Минен инженер, Охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева
Специалност: Маркшайдерство – средно техническо, Оценител на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева
Специалност: Транспортна техника и технологии, Финансов контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова
Специалност: Хидротехническо строителство,
Хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов
Специалност: Радио- и телевизионна техника,
Фирмен мениджмънт; Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества; Оценка
на машини и съоръжения, Оценка на оборотни
и дълготрайни активи, Сертификат: Европейски
компютърен сертификат – експерт. Достъп до
класифицирана информация.
Чавдар Георгиев Енчев
Специалност: Инженер по електроника и
автоматика. Ценообразуване на недвижимите
имоти и строителството. Оценка на финансовата
ефективност, финансиране и кредитиране, пло-
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щообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Юлиян Янков Пальов
Специалност: Геодезия, Предприемачество
и право в международния бизнес, Оценител на
недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Юлиян Димитров Македонски
Специалност: Архитектура.
Явор Николов Терзиев
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов
Специалност: Автоматизация на минното
производство.
Янка Делчева Чолакова
Специалност: Електрификация на селското
стопанство, Обследване на енергийна ефективност на сгради.
5.2 Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов
Специалност: Автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен
техник.
Ангел Йорданов Младенов
Специалност: Електротехника, автотехническа
експертиза.
Ангел Петков Ангелов
Специалност: Доц. д-р инж., Двигатели с
вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов
Специалност: Автомобилни войски, Транспортна техника и технология, Автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов
Специалност: Автомобилен транспорт, Оценител на машини и съоръжения в сферата на
транспорта и строителството.
Анжел Евгениев Димитров
Специалност: Машинен инженер-хидравлика и
пневматика, Оценител на машини и съоръжения,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Антони Вълков Запрянов
Специалност: Машинен ин женер, Военен
инженер по експлоатация на автотранспортната
техника. Достъп до класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров
Специалност: Автоматика и информационни
технологии, Автотехническа експертиза.
Аспарух Василев Василев
Специалност: Транспортна техника и технологии-автомобилна техника, Автоексперт-оценител,
Автотранспортна техника.
Атанас Велинов Тодоров
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надежност и техническа
диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи
на МПС.
Атанас Димитров Атанасов
Специалност: Изчислителна техника, А втотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната
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промишленост, химическата промишленост и
автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Петров Табаков
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ,
Двигатели с вътрешно горене (инженер по експлоатация и ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов
Специалност: Трактори, автомобили и ССМ,
Оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилни я транспорт,
строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров
Специалност: Технология на машиностроенето,
Бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, Автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов
Специалност: Технология и управление на
транспорта; Преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Двигатели с вътрешно горене, Автомобилен
експерт.
Валентин Лозанов Лозев
Специалност: Машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Организация и безопасност на
движението.
Валери Бориславов Обретенов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Икономика, организация и управление
на вътрешноградския и крайградски транспорт.
Васил Илиев Палавров
Специалност: Технология и управление на
транспорта, Преподавател – инструктор на водачи
на МПС, Технически експертен анализ на ПТП
за вещи лица, Стопанско управление.
Васил Кирилов Андонов
Специалност: Монтьор и водач на МПС – средно специално, Механизация на мините.
Васил Любомиров Миляков
Специалност: Транспортна техника и технологии. Комплексна механизация и поточни линии
в строителството. Технически експертен анализ
на ПТП за вещи лица.
Васил Пенчев Пенчев
Специалност: Транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Вениамин Вълков Тодоров
Специалност: Технология и управление на
транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Виктор Ленинов Иванов
Специалност: Технология и управление на
транспорта, Бизнес администрация.
Владимир Василев Васев
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Специалност: Ел. снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев
Специалност: Експлоатаци я и ремонт на
летателните апарати, Основни положения на
стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България, Финанси, Банково дело, Мениджмънт на
военновъздушните сили, Оценител на машини
и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Владимир Делчев Начев
Специалност: Доктор, Двигатели с вътрешно
горене.
Георги Асенов Стоименов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков
Специалност: Експлоатация на свързочната
техника, Автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност. Достъп до класифицирана информация.
Георги Димитров Палагачев
Специалност: Машинен инженер – Транспортна техника и технологии, Технология и
организация на автомобилния транспорт, Преподавател – инструктор на водачи на МПС, Извършване на периодични прегледи за проверка
на превозните средства, превозващи опасни
товари по ADR, Професионална компетентност
за международен автомобилен превоз на товари,
Професионална компетентност за автомобилен
превоз на пътници.
Георги Златков Кузмев
Специалност: Траспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта,
Инженер по транспорта.
Данаил Андреев Хлебарски
Специалност: Доц. д-р, Колесни и верижни
машини; Автомобили, трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексеев Стоев
Специалност: Автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, електротехническата промишленост
и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Автотехнически експертизи на ПТП, Основи
на риска и автомобилно застраховане.
Димчо Славев Пиралков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Емил Живков Йорданов
Специалност: Машинен инженер, Двигатели с
вътрешно горене, Военен инж. по експл. на АТТ.
Емил Димитров Христов
Специалност: Машиностроителни технологии
и производствена техника – Технология на машиностроенето и металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова
Специалност: Подвижен железопътен състав,
Оценка на машини и съоръжения.
Живко Христов Евтимов

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на машини и съоръжения.
Ивайло Бориславов Манолов
Специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица, Монтьор
на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров
Специалност: Електротехника.
Ивайло Петров Йорданов
Специалност: Технология и управление на
транспорта.
Иван Александров Маринов
Спец иа л нос т: Пу бл и ч на а д м и н ис т ра ц и я,
Строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Автоексперт, Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
Иван Методиев Методиев
Специалност: Автомобили и кари – средно
специално, Експерт-оценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Меж ду народни икономическ и
отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Иван Младенов Илиев
Специалност: Технология на минното производство, Оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, Автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Земемерство – среден техник, Патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Оценител на МПС.
Йордан Иванов Георгиев
Специалност: ст.н.с., Подемно-транспортни
машини, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на строителството, машиностроителната и
металообработващата промишленост, транспорта,
жилищно-комуналното стопанство и битовото
обслужване.
Калин Петров Радлов
Специа лност: Док тор, Машиност роене и
уредостроене, Дизайн на механични системи,
Оценител на машини и съоръжения.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини
и съоръжения.
Кирил Христов Велков
Специалност: Подвижен жп състав, Доц. Доктор, Подвижен железопътен състав и теглителна
сила на влаковете.
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Кирил Цветанов Иванов
Специалност: Технология и организация на
железопътния транспорт. Експерт – железопътен
транспорт – технически, икономически и търговски проблеми. Криминалист, специализирал
в направленията: дактилоскопия, графология,
трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов
Специалност: Маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров.
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ.
Красимир Николаев Пъргов
Специалност: Транспортен мениджмънт и логистика, Стопанско управление, Извършване на
периодични прегледи за проверка на превозните
средства, превозващи опасни товари, Сервизен
специалист – техографи.
Ленин Велинов Станоев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
автомонтьор, оценител на машини и съоръжения
в сферата на автомобилния транспорт и селското
стопанство, селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Милена Георгиева Мраценкова
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт, д-р по Транспорт, корабоплаване и авиация, Изследване и моделиране
на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел при комбинирани товарни превози.
Михаил Димитров Чалев
Специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне
експертна оценка на щети и на стойността им.
Михаил Тодоров Недков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов
Специалност: Транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов
Специалност: Технология на машиностроене
и уредостроене.
Младен Георгиев Христов
Специалност: Транспортна техника и технологии, застраховане и социално дело.
Начо Константинов Симеонов
Специалност: Бизнес мениджмънт и технологии, Автотехнически експертизи.
Никола Стоев Карагяуров
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно
горене.
Николай Владимиров Пелов
Специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, Автотехническа експертиза.
Николай Огнянов Иванов
Специалност: Застраховане и социално дело,
Автоексперт.
Николай Пеев Камбуров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
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Николай Петров Карагьозов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ,
Инженер по двигатели с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Нина Петрова Нейкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология.
Олег Марков Кръстев
Специалност: Подвижен железопътен състав,
Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав
и теглителна сила на влаковете.
Павел Иванов Джамбазов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Патентно дело, Европейско патентно ведомство,
Оценител на интелектуално и индустриална
собственост и други фактически отношения,
правомощия за обектите в областта на: изобретения и полезни модели, на търговските марки
и промишлени образци, оценка на други активи
(дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов
Специалност: Транспортна техника и технологии.
Петър Илиев Петров
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно
горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Любомиров Костов
Специалност: Измервателна техника, Автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Петър Пенчев Славов
Специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза – проблеми,
методика.
Пеню Димов Пенев
Специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ,
Двигатели с вътрешно горене.
Радослав Кирилов Стоянов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта.
Райка Асенова Чингова
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт, Бизнес мениджмънт
на автомобилните превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева
Специалност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане,
Експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Румен Бончев Дунев
Специалност: Транспортна техника и технологии – Автомобилна техника, Електромобили.
Румен Петров Таслаков
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков
Специалност: Автомобилна техника.
Серьожа Лазаров Даскалов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева
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Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров
Специалност: Автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков
Специалност: Инженер-механик, Доктор на
техническите науки – Машинно инженерство,
Професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев
Специалност: Каростроене и автотранспортна
техника – Колесни и верижни машини, Оценител
на машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев
Специалност: Трактори и кари; Оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на
машиностроенето, металорежещи машини и
инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев
Специалност: Автотехническа експертиза, Машинен инженер – Двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов
Специалност: Автомобили и кари – експлоатация и ремонт – средно специално, Организация и управление на франчайзинговата дейност,
Автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров
Специалност: Автомобилен транспорт трактори и кари. Извършване на периодични прегледи
на ППС.
Тихомир Младенов Тодоров
Специалност: Транспортна техника и технологии, Технически експертен анализ на ПТП за
вещи лица, Право.
Тодор Иванов Чакъров
Специалност: Механизация на селското стопанство, Технология на металите, Експертна
оценка на щети и на стойността им.
Тони Петров Тонев
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт, Техническо поддържане
на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа
експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи
на МПС.
Христо Борисов Минков
Специалност: Икономист по МТС, фирмен
мениджмънт.
Христо Господинов Христов
Специалност: Експлоатация на жп транспорт,
Ръководител движение.
Христо Емилов Емилов
Специалност: Автоексперт, Английски език
ниво В1.
Христо Иванов Иванов
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Технологии и безопасност в автомобилния
транспорт.
Христо Иванов Стоянов
Специалност: Техника и технология на текстила
и облеклото, Финансов мениджмънт, Оценка на
машини и съоръжения, Сертификат – Обучение
за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и
транспорт, Електронна техника.
Христо Недков Христов
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Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Христо Стоянов Василев
Специалност: Транспортна техника и технологии – Технология и организация на автомобилния
транспорт.
Цветан Кръстев Тодоров
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценка на машини и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров
Специалност: Специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов
Специалност: Автотехническа експертиза,
Технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов
Специалност: Транспортно строителство-пътно
строителство, Стопанско управление – стопански
бизнес.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Александър Велков Гоцев
Специалност: Топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов
Специалност: Техн. на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки
Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен
одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти,
цели предприятия.
Анжел Евгениев Димитров
Специалност: Машинен инженер – хидравлика
и пневматика, Оценител на машини и съоръжения,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева
Специалност: Технология на металите и металообработваща техника, Оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление
на химическите производства. Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост и
др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания финансови активи и финансови
институции, машини и съоръжения, недвижими
имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов
Специалност: Машинен инженер, Военен
инженер по експлоатация на автотранспортната
техника. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров
Специалност: Автоматика и информационни
технологии, Автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Специалност: Технология на машиностроенето, Застрахователно и социално дело, Ефективно
управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност
в областта на ценообразуването на недвижимите
имоти и строителството. Оценка на финансовата
ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров
Специалност: Технология на машиностроенето,
Бизнес-мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев
Специалност: Уредостроене, Оценител на
машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев
Специалност: Технология и организация на жп
транспорт, Оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев
Специалност: Архитектура.
Борис Георгиев Петков
Специалност: Хидравлика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини, Оценка на машини и
съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Валентин Атанасов Петков
Специа лност: Транспортно ст роителствопътно строителство, Оценител на земи, сгради,
съоръжения, пътища, строителство, ремонт и
поддържане.
Валентин Лозанов Лозев
Специалност: Машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов
Специалност: Пътно строителство. Достъп до
класифицирана информация.
Валери Емилов Митков
Специалност: Доц. д-р, Металургия на черните метали, Техника и технология на взривните
работи, МИО и ВИД.
Васил Стефанов Михайлов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Вася Иванова Германова
Специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно дело. Оценител на
интелектуална и индустриална собственост.
Велимир Евстатиев Златарев
Специалност: Технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев
Специалност: Металургия на черните метали
и леярство, Валцуване на металите, новости в
прокатното производство
Виктор Иванов Стайков
Специалност: Машиностроителна техника и
технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Върбанова Шентова
Специалност: Механично уредостроене, Металорежещи машини и технологични процеси
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за студена обработка на металите, Патентно
дело, Оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Виолета Михайлова Гемкова
Специалност: Промишлена топлотехника,
МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева
Специалност: Промишлена топлотехника,
Банков мениджмънт, Корпоративни финанси.
Оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, Международни финанси, Финансов
и кредитен анализ, Маркетинг и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев
Специалност: Технология на машиностроенето.
Владислав Велков Велков
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Вътю Танев Танев
Спец иа л нос т: Доцен т – С т рои т ел ни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в
проектирането.
Георги Андонов Георгиев
Специалност: Хидроенергийно строителство,
Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Асенов Стоименов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев
Специалност: Маш. и апар. хр. промишленост,
Оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Костадинов Йончев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева
Специалност: Водоснабдяване и канализация, Оценител на недвижими имоти, Мрежи и
съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика,
Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на
годишни доклади за емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев
Специалност: Технология на машиностроенето,
Притежател на патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения в сферата на
транспорта, електротехническата промишленост
и машиностроенето.
Димитър Петров Петев
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев
Специалност: Технология на машиностроене,
Конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
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на производството, стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран оценител на машини
и съоръжения.
Димитър Юлианов Македонски
Специалност: Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Димитринка Борисова Милевска
Специалност: Технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова
Специалност: Автоматика и телемеханика,
Патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева
Специалност: Водоснабдяване и канализацияпречистване на води
Елияна Димитрова Христова
Специалност: Технология на машиностроенето
и металорежещи машини, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето и
металорежещите машини.
Емил Тодоров Соколов
Специалност: Машини и апар. за хим. и хран.
промишленост.
Емилия Антова Петрова
Специалност: Общо машиностроене и уредостроене, Оценка на машини и съоръжения, Оценка
на оборотни и дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов
Специалност: Техническа експлоатация на
летат. апарати, Икономика на сигурността и
отбраната.
Иван Иванов Гешев
Специалност: Слаботокова ел. промишленост
и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Меж ду народни икономическ и
отношения, Супервайзър по заваряване и полагане на газопроводи от РЕ-НD, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Иван Стойнов Кючуков
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Извършване на периодични прегледи на ППС в
пункт от ІІ кат.
Иван Чанков Иванов
Специалност: Технология на машиностроенето
и металите.
Иванка Славчева Пакиданска
Специалност: Текстилна техника, мениджмънт
на интелектуалната собственост, Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова
Специалност: Промишлена топлотехника,
Пълна проектантска правоспособност по части,
Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, Технологична на предприятия за
производство, складиране и търговия с храни и
лекарства, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, проектиране на
газови инсталации.
Илия Петров Гюров
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Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Ина Димитрова Бояджиева
Специалност: Топлинна и масообменна техника, Обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева
Специалност: Автоматизация на производството, Организация и планиране на инвестиционния
процес, Мениджър – предприемач, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; Пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йордан Донев Йорданов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и
инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни
методи за отопление и вентилация, Обследване
за енергийна ефективност – обследване на сгради
и промишлени системи, Експерт по опазване
на околната среда и управление на строителни
отпадъци, безопасни условия на труд, строителен
надзор, инвеститорски и технически контрол,
ценообразуване и остойностяване на строителномонтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология.
Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева
Специалност: Металургия на черните метали,
Мениджър по международен бизнес, Оценител
на цели държавни и общински предприятия и
вземания, недвижими имоти, Правоспособност
като брокер.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини
и съоръжения.
Кирил Василев Будинов
Специалност: Маркетинг, Технология на живот.
хран. продукти, консерв. и общ. хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян
Специалност: Инженер по електроника и
автоматика – Радио- и телевизионна техника,
Среден електротехник – електроенергетика и
електрообзавеждане на пром. предприятия.
Керанка Христова Русева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
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Красен Сотиров Скрински
Специалност: Промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Красимир Иванчев Жейнов
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес
администрация и мениджмънт, Международен
бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев
Специалност: Машинен инженер – хидро- и
пневмотехника, Машинен техник – двигатели с
вътрешно горене, Пълна проектанска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло и газоснабдяване.
Костадин Бойков Белев
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев
Специалност: к.т.н., Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост, Автоматизация
на дискретното производство.
Красин Стоянов Койчев
Специалност: Топлоенергетика, Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации,
Пълна проектантска правосопособност по части
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Обследване за енергийна ефективност
и сертфициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни
и строителни машини, Оценител на машини и
съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова
Специалност: Хидравлични машинии съоръжения, Патенто дело, Представител по индустриална собственост с правомощия по обектите
в областта на изобретения и полезни модели,
марки, ГО и промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев
Специалност: Двигатели с вътрешно горене,
Оценител на машини и съоръжения
Лъчезар Радев Радев
Специалност: Икономика и управление на
издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Людмил Алексиев Недялков
Специалност: Технология на машиностроенето, Експерт-технически проблеми, Оценител на
машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически
отношения, Оценка на недвижими имоти, на
търговски предприятия.
Макари Новев Радев
Специалност: Ел. обзавеждане и автоматиз.
на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева
Специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно
дело.
Маргарита Райчева Гергова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова
Специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехничес-
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ката и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и
индустриална собственост.
Мариана Иванова Христова
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик, Технология на органичния синтез
и горивата.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Владимиров Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Автотехническа експертиза. Достъп
до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Мария Павлова Гашарова
Специалност: Технология и механизация на
строителството, Оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова
Специалност: Технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов
Специалност: Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство
и архитектура.
Милен Георгиев Дянков
Специалност: Съобщителна и осигурителна
техника и с-ми.
Михаил Александров Томов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова
Специалност: Далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева
Специалност: Съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология. Оценител на недвижими
имоти, Обследване на енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Невена Михайлова Стефанова
Специалност: Технология на пластмасите,
Оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения,
Фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов
Специалност: Технология на материалите и
материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по
системи за управление на околната среда.
Никола Стоев Карагяуров
Специалност: к.т.н., Двигатели с вътрешно
горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Международен бизнес, Оценител
на търговски предприятия и вземания, цели
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения, недвижими имоти; Определяне
на концесионни възнаграждения, определяне и
оценка на рейтинга на фирми и неправителствени
организации.
Николай Василев Вълков
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Специалност: Класическо въоръжение ПТУРС
и АТЦ, Инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативно-стратегическа подготовка, Динамика, балистика и управл. на
полета на летателните апарати, ст.н.с. д-р. Достъп
до класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николета Борисова Божинова
Специалност: Горско стопанство, Съвременно
управление в устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на
строителството.
Олег Марков Кръстев
Специалност: Подвижен железопътен състав,
Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав
и теглителна сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Павлина Лилова Стефанова
Специалност: Организация и управление дейността по осигуряване здравословни и безопасни
условия на труд.
Пейя Георгиева Будакова
Специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови продукти.
Петър Любенов Брънеков
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Петър Цветанов Асенов
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Пламен Стефанов Цанков
Специалност: Международни икономически
отношения, Радиоелектроника.
Радостин Иванов Паздеров
Специалност: Доцент по минералогия и кристалография. Геология и проучване на полезните
изкопаеми. Геотехнология. Пълна проектантска
правоспособност – геолого-техническа на проучвателните и добивните работи.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Ромен Томов Кишкин
Специалност: Физика, Метеорология, Управление на газотранспортни мрежи, Приложен
бизнесмениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Румяна Атансова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова
Специалност: Технология на металите, Икономист-международник, Оценка на машини и
съоръжения, Оценка на цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова
Специалност: Технология на животинските
хранителни продукти, консервирането и общественото хранене, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Саша Евтимова Георгиева
Специалност: Доктор, Горско стопанство.
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Светлана Цветкова Янева
Специалност: Текстилна техника и технологии,
Главен асистент – Машинно инженерство, Приложна геометрия и инженерна графика, Доктор
по Технически науки. Общо инженерство – Защита на населението и народното стопанство в
критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев
Специалност: Индустриална химия, Доктор
по електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Доктор по Транспорт, корабоплаване и
авиация, Спопанско управление.
Серьожа Лазаров Даскалов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев
Специалност: Експлоатация на жп транспорта,
Оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества. Достъп до класифицирана
информация.
Славей Славчев Луков
Специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби
за високо напрежение, Социални дейности.
Софка Велчева Асенова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Пълна проектанска правоспособност, Конструктивна организация и изпълнение
на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев
Специалност: Автоматизация на производството, Оценка на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната промишленост, приборите и средствата за автоматизация
и изчислителната и организационната техника,
недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, интелектуална собственост.
Станимир Малинов Станков
Специалност: Експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Станко Людмилов Йончев
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Конструктивно инженерство, Пълна проектанска
правоспособност – конструктивна организация и
изпълнение на строителството.
Стефан Борисов Яковски
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Стефан Каменов Мутафчиев
Специалност: Машиностроителни технологии и производствена техника – технология на
машиностроенето, металорежещи машини и
инструменти, Технология и управление на автомобилния транспорт, Автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков
Специалност: Топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков
Специалност: Ел. енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество
на промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов
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Специалност: Автоматизация на дискретни
производства, Организация и управление на
външната търговия, Международна търговия.
Тодор Желев Авджиев
Специалност: Радиотехника.
Тодор Гергов Пеняшки
Специалност: Доц. д-р, Технология на машиностроенето, Оценител на машини, съоръжения
и оборотни активи.
Тони Петков Петков
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособност за извършване на
извличане на флуорирани парникови газове от
комутационна апаратура за високо напрежение.
Тони Петров Тонев
Специалност: Технология и организация на
автомобилния транспорт, Техническо поддържане
на автомобилите, Съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа
експертиза, Изпитващ на кандидати за водачи
на МПС.
Трифон Иванов Василев
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Хараламби Йонков Петров
Специалност: Технология на машиностроенето,
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов
Специалност: Експлоатация на жп транспорт,
Ръководител движение.
Цветан Младенов Стойков
Специалност: Транспорт и енергетика.
Цветан Боянов Бояджиев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Цветелин Николаев Малинов
Специалност: Общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Адалберт Асенов Антов
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев
Специалност: Математика, Изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян
Специалност: Информатика.
Александър Недялков Кирков
Специалност: Информационна сиг у рност,
Авторски права на софтуерни приложения и в
Интернет, Установяване и сигурност на системи
с банкови карти. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски
Специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на
машини.
Атанас Димитров Атанасов
Специалност: Изчислителна техника, А втотехническа експертиза, Оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната
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промишленост, химическата промишленост и
автотранспорта.
Асен Димитров Низамов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Божидар Руменов Шуманов
Специалност: Информатика, Софтуерни технологии в интернет.
Валери Илиев Михайлов
Специалност: Електроинженер – автоматика
и телемеханика.
Валери Найденов Петров
Специалност: Радиотехника – инженер по
радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев
Специалност: Електронна техника ППМЕ,
Право, Патентно дело, Оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, на други активи
в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на
културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на
изобретенията и полезните модели и в областта
на търговските марки и промишлените образци,
марки, географски означения и промишлени
дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков
Специалност: Комуникационна техника и
технологиии, кому никационна осиг у рителна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Петров Бозаджиев
Специалност: Изчислителна техника. Достъп
до класифицирана информация.
Георги Петров Бояджиев
Специалност: н.с. І ст. д-р, Математика и
информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев
Специалност: Автоматика, информационна и
управляваща техника, Компютърна бизнес информатика. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Събева
Специалност: Компютърни системи – Информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова
Специалност: Електронна техника и микроелектроника. Достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Димитър Петров Петев
Специалност: Радио- и телевизионна техника.
Дойчин Тодоров Метексинов
Специалност: Компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова
Специалност: Промишлена електротехника,
Програмист.
Едвин Живков Желев
Специалност: Компютърни системи и технологии, автотехническа експертиза.
Емил Трайков Стоянов
Специалност: Счетоводна отчетност, работа
с бази данни.
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Емилия Георгиева Балканска-Василева
Специалност: Радиотехника.
Здравко Петров Цонев
Специалност: Радиотехника.
Иван Драгов Тренчев
Специалност: Доктор, Финанси и банково
дело, Математика, Информатика. Достъп до
класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева
Специалност: Радиотехника, Оценител на
машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и
хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски
предприятия.
Илия Петров Гюров
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Йордан Петров Григоров
Специалност: Изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова
Специалност: Информатика – компютърна
графика, Приложна математика, Електронна
техника.
Камен Владимиров Рангелов
Специалност: Електроинженер – далекосъобщ. техника, ст.н.с. ІІ степен.
Климент Върбанов Тошков
Специалност: Информационни технологии.
Технологично предприемачество и иновации в
информационните технологии.
Костадин Златанов Костадинов
Специалност: МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската. Достъп
до класифицирана информация.
Любомир Стефанов Тулев
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, Право,
Про т и водейс т вие на високо т ех нолог и ч н и т е
престъпления и новите форми на организирана
престъпност.
Марин Владимиров Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Автотехническа експертиза. Достъп
до класифицирана информация.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Марио Недков Марков
Специалност: Телекомуникации, Мениджмънт
на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков
Специалност: Съобщителна и осигурителна
техника и с-ми.
Милен Спасов Спасов
Специалност: Компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова
Специа лност: Елек т роника – Елек т ронно
медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова
Специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев
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Специалност: Компютърни системи – Компютърна техника.
Надежда Христева Георгиева-Димитрова
Специалност: Електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов
Специалност: Информатика.
Николай Мирчев Райчев
Специалност: Доктор по компютърни системи, комплекси и мрежи, Компютърни системи
и технологии.
Николай Найденов Хранов
Специалност: Книгоразпространение – библиотечно- информационни дейности, Компютърни
системи, мобилни комуникации, софтуерен и
хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство. Достъп до класифицирана информация.
Николай Николаев Балов
Специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Николай Стефчов Костов
Специалност: Информатика – Компютърно
програмиране.
Николинка Танева Радулова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи
и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян
Специалност: Математика и информатика,
Бизнес информатика с английски език, Сертифициран да провежда обучения в Академиите
за информационни технологии на Майкрософт.
Павел Кирилов Петров
Специалност: Електронна техника и микроелектроника – Диагностика и приложение на
микропроцесорни системи.
Петър Велков Христов
Специалност: Транспортна техника и технологии, Експерт на ИНГА по трибология.
Павлин Галинов Панев
Специалност: Компютърни системи и технологии, електронно управление.
Петко Пенчев Тодоров
Специалност: Физика.
Петър Недялков Кирков
Специалност: Комуникационна техника и
технологии – аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев
Специалност: Комуникационна техника и
технологии, Видеоанализ и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистическа
дейност, Актуализация на проф. квалификация,
Документен контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Пламен Тенев Панайотов
Специалност: Автоматика, информационна и
управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев
Специалност: Автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на
машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ,
Геодезия, Електронни средсдтва за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев
Специалност: Далекосъобщителна ехника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова
Специалност: Изчислителна техника.
Таня Енева Коцева
Специалност: Електронна техника, Софтуерен
одит на физически и юридически лица.
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Тереза Стоянова Тренчева
Специалност: Информационни технологии,
Английска филология, Доцент по обществени
комуникации и информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов
Специалност: Софтуерни технологии в интернет, Доктор по Информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов
Специалност: Автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов
Специалност: Комуникационна техника и
технологии.
Цветан Василев Павлов
Специалност: Компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов
Специалност: Радио- и телевизионна техника,
Фирмен мениджмънт, Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, Оценка
на машини и съоръжения, Оценка на оборотни
и дълготрайни активи, Сертификат: Европейски
компютърен сертификат – ЕКСПЕРТ. Достъп до
класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов
Специалност: Микроелектроника и полупроводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев
Специалност: Инженер по електроника и
автоматика, Ценообразуване на недвижимите
имои и строителството, Оценка на финансовата
ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов
Специалност: Електронна и комуникационна
техника и технологии, Диагностика и приложение
на МПС, Разследване на престъпления в кибер
пространството. Достъп до класифицирана информация.
Юрий Стойков Ангелов
Специалност: Радио- и телевизионна техника;
Компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърно-технически експертизи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Адриана Николаева Джокова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Александър Василев Пенев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Александър Драганов Шулев
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Икономика, Оценител на инвестиционен проект, на недвижими имоти.
Александър Николов Танев
Специалност: Пътно строителство, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
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Алексей Стоименов Стаменов
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография, Оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова
Специалност: Архитектура, Промишлено и
гражданско строителство – конструкции, Опазване на паметниците на културата.
Анастасия Райкова Белопитова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Аделина Василева Петева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Пълна проектантска
правоспособност – конструктивна, организация
и изпълнение на строителството. Технически
контрол – конструктивна на инвестиционните
проекти, конструкции на сгради и съоръжения.
Ангел Коцев Петров
Специалност: Пътно строителство, икономика
на строителството. Достъп до класифицирана
информация.
Андрей Страхилов Герасимов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Оценител
на недвижими имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти,
цели предприятия.
Анета Добрева Зеринова
Специалност: Промишлена топлотехника,
Технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за
търговия.
Анна Ангелова Савова
Специалност: Архитектура.
Антоанела Дончева Цукева
Специа лност: Промиш лено ст роителство – конструкции, Конструкции на сгради и
съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева
Специалност: Архитектура. Достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова
Специалност: Строителство и архитектура,
Строителен техник.
Антония Господинова Чепилева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева
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Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Атанас Георгиев Черпоков
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Николов Паскалев
Специалност: Ст.н.с. ІІ ст., Водоснабдяване
и канализация.
Атанас Стоянов Николов
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов
Специалност: Пътно строителство.
Беатриче Еленкова Христова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Бисер Борисов Тодоров
Специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация, Професионална компетентност
в областта на ценообразуването на недвижимите
имоти и строителството. Оценка на финансовата
ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Бисера Рачова Рибарова
Специалност: Архитектура.
Благой Петров Наков
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на движимо и недвижимо имущество на държавни и общински фирми, Оценка
на инвестиционни проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов
Специалност: Промишлено и граж данско
ст роителство – конст ру к ции, Меж д у народни
икономически отношения. Достъп до класифицирана информация.
Божидар Христов Дончев
Специалност: Транспортно строителство – жп
строителство.
Бойка Велкова Брадистилова – Немигенчева
Специалност: Архитектура, Оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, Оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Пълна проектантска правосопособност по части – Конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
Оценител на недвижими имоти
Бойко Христов Панчев
Специалност: Архитектура.
Борислав Младенов Савов
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти.
Борислав Петров Петев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Пълна проектантска
правоспособност – конструктивна, организация и
изпълнение на строителството.
Боряна Иванова Влъчкова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картог рафи я, правоспособност да извършва
дейност по кадастъра. Достъп до класифицирана
информация.
Боряна Николаева Маринова
Специалност: Архитектура.
Бранимир Владимиров Динев
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Пълна проектантска правоспособност
по части – Конструктивна на сгради и строител-
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ни съоръжения организация и изпълнение на
строителството.
Валентин Алипиев Петков
Специалност: Хидротехническо строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков
Специалност: Транспортно строителствопътно строителство, Оценител на земи, сгради,
съоръжения, пътища, строителство, ремонт и
поддържане.
Валентин Георгиев Ликов
Специалност: Промишлено и граж данско
ст роителство – конст ру к ции, Меж д у народни
икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков
Специалност: Електроенергетика, Далекосъобщителна техника, Икономист-организатор
на производителността на труда и управлението
в промишленост та, Експерт на Национална
Строителна Федерация, Експерт на Българска
браншова камара на енергетиците, Координатор
по безопасност и здраве в строителството, Здравословни и безопасни условия на труд.
Валери Антов Велин
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Строителство и архитектура.
Валя Стефанова Петрова
Специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна фирма; Пълна проектантска правоспособност по части – Конструктивна,
Организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по инвестиционни проекти.
Достъп до класифицирана информация.
Ваньо Янков Николов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова
Специалност: Промишлено и гражданско.
Ваня Асенова Илиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Икономика на строителството.
Ваня Георгиева Станкова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Международни икономически отношения, Мениджмънт на инженерната фирма, Управление и отчетност на фирмата,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях, недвижими имоти, цели държавни и
общински предприятия, Съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Строителство и архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева
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Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и
подобренията върху тях.
Венета Иванова Коцева
Специалност: Доц. д-р, Геодезия, фотограм.
и картография, Оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография.
Вера Маринова Ахмакова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Достъп до класифицирана информация.
Весела Георгиева Горанова
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност.
Весела Стоянова Корова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Петров Миланов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Икономика на транспортната фирма; Безопасност и здраве при работа
в строителството, Технически спецификации за
оперативна съвместимост за конвенционални
железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова
Специалност: Строителство и архитектура,
Строителен техник, Брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова
Специалност: Архитектура.
Виолетка Маринова Цолова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, МИО и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правосопособност.
Владимир Йорданов Стоянов
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Владислав Велков Велков
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Вътю Танев Танев
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Спец иа л нос т: Доцен т – С т рои т ел ни конструкции, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Компютърни технологии в
проектирането.
Вяра Николаева Златева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, МИО, Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Галина Георгиева Николова
Специалност: Геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев
Специалност: Хидроенергийно строителство,
Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дянков Георгиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, математика, Оценител на движимо и недвижимо имущество,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Достъп до класифицирана информация.
Георги Сълев Сачански
Специалност: Доктор, Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител
на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка
Специалност: Геодезия, фотограм.и и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография.
Григор Манчев Манев
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев
Специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, Автоексперт.
Даниела Йорданова Арбова-Костадинова
Специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Порязова
Специалност: Архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева
Специалност: Архитектура, Опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова
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Специалност: Архитектура.
Дафина Кирилова Пешева
Специалност: Архитекту ра, Архитекту рно
градустройствени проблеми при обновявянето на
жилищно, търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Здравословни и безопасни условия
на труд, Координатор по безопасност и здраве
в строителството. Достъп до класифицирана
информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография. Достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – констру к ции, Организаци я и
управление на тактическите подразделения на
строителни войски.
Димитър Веселинов Христов
Специалност: Геодезия.
Димитър Димитров Антонов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков
Специалност: Транспортно строителство и пътно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Организация на производството
и управление в строителството, Оценител на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Достъп до класифицирана информация.
Димитър Панайотов Джелебов
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Общ и специализиран държавен
контрол, Оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия
и вземания, на финансови активи и финансови
институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Димитър Петров Ганджов
Специалност: Архитектура, строителство и
геодезия – конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Димитър Русев Русев
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите. Социално управление. Пълна проектантска правоспособност – водоснабдителни и канализационни инсталации на
сгради и съоръжения, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, конструктивна на ВиК системи,
технологична на пречиствателни станции за
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природни води, битови и промишлени отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци,
технологична на стационарни пожарогасителни
системи с вода и пожарогасителна пяна.
Димитър Стоянов Димитров
Специалност: Противопожарна техника и
безопасност, Водоснабдяване и канализация,
Експерт по химическа и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева
Специалност: Геодезия, фотограм.и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
Дейности по кадастъра.
Донета Божкова Божкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Фирмено счетоводство, Оценител
на недвижими имоти, ОВОС, Стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Евгени Николов Пашеев
Специалност: Пътно строителство.
Евгений Николаев Гацов
Специалност: Архитектура, Мениджмънт на
малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Евгения Филипова Киселинова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева
Специалност: Строителство и архитектура,
Озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Екатерина Стефанова Маринова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Елена Маринова Цветкова
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова
Специалност: Ст роителство и архитект ура – техник.
Ели Кирилова Симова
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова
Специалност: Хидротехническо строителство,
Икономика на недвижимата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство, Оценител на недвижими имоти.
Емил Александров Бояджиев
Специалност: Архитектура.
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Емил Асенов Стефанов
Специалност: Строителство и архитектура,
Оценка на недвижими имоти.
Емил Любомиров Събев
Специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Емил Теофанов Шолев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Емил Торком Мечикян
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева
Специалност: Архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова
Специалност: Геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Икономика и управление на строителството, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов
Специалност: Строителен инженер по технология на строителството.
Иван Вангелов Марчоков
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев
Специалност: Техн. и механизация на строителството, Оценител на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов
Специалност: Конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата, Достъп
до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков
Специалност: Земеустройство.
Ивана Минчева Христова
Специалност: Икономика и управление на
промишлеността, Промишлено и гражданско
строителство – конструкции, Оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Илинка Методиева Иванова
Специалност: Доц. Геодезия, фотограм. и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров
Специалност: Транспортно строителство –
строителство и възстановяване на железопътни
линии.
Илина Димитрова Стоянова
Специалност: Архитектура.
Илка Пенчева Размова

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 5   

Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
имоти, експертизи съгл. §4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова
Специалност: Архитектура.
Ива Цветанова Ангелова
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Координатор по
безопасност и здраве в строителството.
Ирена Илиева Мирчева
Специалност: Архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова
Специалност: Архитектура, Счетоводство и
контрол.
Искра Крумова Стойкова
Специалност: Ст роителство и архитект ура – Среден техник.
Йоланда Петрова Недева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Право, Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински
предприятия.
Йордан Иванов Пашунов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов
Специалност: Архитектура, Финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански
Специалност: Архитектура.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; Пълна проектантска
правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология. Оценител на недвижими имоти, Фирмен мениджмънт, Програмно
осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева
Специалност: Архитектура.
Калинка Маркова Крумова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Капка Маринова Донева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
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Катерина Николова Ганева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски
предприятия.
Керанка Христова Русева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов
Специалност: Земемер-техник.
Кирилка Стоянова Димовска
Специалност: Архитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценки и продажби на недвижими
имоти и земеделски земи, ценообразуване на
недвижими имоти, Конструктивна организация
и изпълнение на строителството.
Коста Петров Костов
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски,
Доктор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения, Пълна
проектантска правоспособност по транспортно
строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Красимир Димитров Митов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Красимир Иванчев Жейнов
Специалност: Строителен инженеринг, Бизнес
администрация и мениджмънт – Международен
бизнес мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев
Специалност: Строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов
Специалност: Геодезия, правоспособност да
извършва дейност по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев
Специалност: Архитектура.
Красимира Илиева Тодорова
Специалност: Архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова
Специалност: Архитектура, Санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография.
Лили Славчева Иванова
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Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова
Специалност: Пътно строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Лора Стоилова Рангелова
Специалност: ст.н.с. ІІ ст., Железопътно строителство, Оценител на недвижими имоти, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания, Арбитър при Стопански
арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Любомир Асенов Петров
Специалност: Архитектура, Международни
икономически отношения, Оценител на недвижими имоти.
Любомир Василев Енчев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оперативна външноикономическа дейност.
Любомир Георгиев Цеков
Специалност: Транспортно строителство, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
Оценител на недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков
Специалност: Ст роителство и архитект ура – среден техник, Управление на земи и имоти,
Оценител на недвижими имоти.
Любомир Милков Левичаров
Специалност: Промишлена топлотехника.
Любомир Петров Герджиков
Специалност: Транспортно строителство – пътно строителство, Международни икономически
отношения, Оценка на недвижими имоти, Оценка
на търговски предприятия.
Любомир Петров Събев
Специалност: Техник по строителство и архитектура, Оценки на недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова
Специалност: Архитектура.
Людмила Тодорова Кирова
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Майя Георгиева Иванова-Йорданова
Специа лност: Професор по проектиране,
строителство и поддържане на железни пътища
и съоръжения, Железопътно строителство.
Манчо Григоров Манев
Специалност: Архитектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Специалист обследване енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, Експерт на Национална Строителна
Федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова
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Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижимо имущество.
Мариана Иванова Чапарова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Атанасова
Специа лност: Ст роителство и архитект ура – техник, Оценител на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова
Специалност: Архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева
Специалност: Водоснабдявае и канализация,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.
Марин Димитров Колев
Специа лност: Арх итек т у ра, Оценител на
недвижими имоти, архитектурни паметници на
културата и произведения на изкуството.
Марин Танов Вутов
Специалност: Строителен инженер по водоснабд яване и канализаци я, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство
и архитектура.
Марина Дончева Трайкова
Специалност: к.н., Промишлено и гражданско
строителство – конструкции. Оценител на недвижими имоти, Проектантска правоспособоност
по част – конструктивна, Технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев
Спецалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Пълна проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, Оценител
на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова
Специалност: Архитектура.
Мария Любенова Ангелова
Специалност: Архитектура, Оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост, машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова
Специалност: Архитектура. Опазване паметници на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Патентно дело. Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценител на други активи в сферата на ново и
съвременно българско изобразително изкуство,
дизайн и паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
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имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти.
Мария Павлова Гашарова
Специалност: Технология и механизация на
строителството, Оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти
Мария Симеонова Григорова
Специалност: Ст роителство и архитект ура – среден техник, горско стопанство, Оценител
на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугучкова
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и трайни насаждения.
Миглена Христова Николова
С пец иа л нос т: Х и д ромел иорат и вно с т ро ителство, Строителство и архитектура, Оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия.
Миладин Петров Петров
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Милен Димитров Русенов
Специалност: Архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милка Петрова Винарова
Специалност: Земеустройство, Международни
икономически отношения.
Миломир Пенчев Богданов
Специалност: Архитектура, Международни
икономически отношения. Оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху
околната среда, Тополотехническа ефективност
на сградите.
Мирослава Христова Тотева
Специалност: Архитектура.
Минко Калчев Червенков
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи, машини и съоръжения, правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-конструкции, Мениджър и вътрешен
одитор на системи за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов
Специалност: Хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова
Специалност: Архитектура.
Надежда Христова Стойчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова
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Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение на
строителството, Технически контрол по част – Конструктивна на инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова
Специалност: Пътно строителство.
Наташа Ценева Ковачева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими
имоти, Обследване на енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Начко Христов Танев
Специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, Внедряване и
подобряване на системи за управление на здраве и
безопасност при работа чрез оценка и управление
на риска на работното място, Вътрешни одити
по здраве и безопасност с отчитане на изискванията на БДС, Вътрешен одитор на системи по
качеството.
Невена Кръстева Ефремова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Неделко Петров Неделков
Специалност: Водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – Конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова
Специалност: Транспортно строителство – жп
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева
Специалност: Земеустройство, Управление на
земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев
Специалност: Архитектура.
Никифор Георгиев Бибин
Специалност: Архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Международен бизнес, Оценител
на търговски предприятия и вземания, цели
държавни и общински предприятия, машини
и съоръжения, недвижими имоти, Определяне
на концесионни възнаграждения, определяне и
оценка на рейтинга на фирми и неправителствени
организации.
Николай Андонов Хаджимарински
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Николай Иванов Иванов
Специалност: Транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова
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Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи
и технологии, Оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова Кюркчиева
Специалност: Геодезия – Приложна геодезия;
Пълна проектантска правоспсобност по части
геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове
за регулация.
Нина Господинова Ламбова-Димова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев
Специалност: Технология и механизация на
строителството.
Олга Андонова Берберова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради; Оценител
на оборотни и дълготрайни активи, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти. Достъп
до класифицирана информация.
Олга Радкова Петрова
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, на търговски предприятия.
Павел Евгениев Цолов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции.
Панайот Красимиров Савов
Специалност: Архитектура.
Пена Христова Партъчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на недвижими имоти, Оценка
на сгради – паметници на културата, Оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавните
и общински фирми.
Пепи Ценов Петков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство-конструкции. Оценка на недвижими имоти.
Петко Костов Зоровски
Специалност: Хидроенергийно строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Петко Петков Дренков
Специалност: Архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Петър Илиев Петров
Специалност: Доц., Двигатели с вътрешно
горене, Подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов
Специалност: Геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов
Специалност: Промишлено и граж данско
ст роителство – конст ру к ции. Меж д у народни
икономически отношения. Управление на земи
и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия, Оценителска правоспособност за
недвижими имоти, търговски предприятия и
вземания, машини и съоръжения.
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Петър Каменов Милчев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Манолов Донев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Петър Савов Попов
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Петър Цветанов Асенов
Специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
Петя Иванова Менгова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология и организация.
Петя Иванова Силянова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Петя Милкова Миланова
Специалност: Архитектура, Консервация на
исторически сгради и градове.
Пламен Димитров Гърбов
Специалност: Технология на строителството,
Конструкции на сгради и съоръжения; Правоспособност по част конструктивна.
Пламен Николаев Корназов
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Пламен Павлов Божилов
Специалност: Строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева
Специалност: Архитектура, Двумерно чертане
с AutoCAD 14
Радинка Иванова Тричкова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография.
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева
Специалност: Архитектура, Доктор по Теория
и история на архитектурата.
Радослава Донева Донева
Специалност: Архитектура.
Райна Василева Бонева
Специалност: Транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова
Специалност: Електронна техника ЕЯМУ,
Геодезия, Електронни средсдтва за контрол и управление, Пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова
Специалност: Строителство и архитектура –
техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу
Специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, Оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Финансов и банков мениджмънт,
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Оценка на недвижими имоти. Достъп до класифицирана информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Росица Димитрова Георгиева
Специалност: Земеустройство, Оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова
Специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти, активи произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н. в сферата на произведенията на
архитектурата и недвижимите паметници на
културата.
Румен Апостолов Нинов
Специалност: Конструкции на промишлени,
жилищни и обществени сгради, Ограничена
проуктнатска правосопособност – има право да
проектира самостоятелно строежи от V – VІ кат.
съгл. ЗУТ по части – Конструктивна – Организация и изпълнение на строителството.
Румен Николов Урумов
Специалност: Технология и механизация на
строителството, Оценител на недвижими имоти,
Координатор по безопасност и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев
Специалност: Среден техник по водно строителство.
Румяна Атансова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова
Специалност: к.м.н., Геодезия, фотограм. и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Румяна Георгиева Узунова
Специалност: ПГС – конструкции, Оценител
на недвижими имоти.
Румен Емилов Шолев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева
Специалност: Технология и механизация на
строителството, Оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова
Специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова
Специалност: Математика – изчислителна
математика.
Светла Иванова Тумангелова
Специалност: Архитектура, Пълна проектанска
правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска
Специалност: Промишлено и гражданско строителство, Техн. Контрол по част – Конструктивна на
инвестиционните проекти, Пожарна безопасност,
Координатор по безопасност и здраве в строителството, Пълна проектантска правосопособност.
Светлана Георгиева Бирова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография.
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Симеон Иванов Марков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология на строителството.
Станко Людмилов Йончев
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Конструктивно инженерство, Пълна проектанска
правоспособност – конструктивна организация и
изпълнение на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски
Специалност: Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Стоянка Василева Савова
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова
Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценка на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова
Специалност: Геодезия, фотограм. и картография.
Славко Димитров Бежанов
Специалност: Доц. д-р, Хидромелиоративно
строителство, Оценител на недвижими имоти,
цели държавни и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи,
земеделски земи и трайни насаждения.
Соня Хаим Стойкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Пълна проектанска правоспособност. – Конструктивна – организация и изпълнение
на строителството и Пожарна безопасност – конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева
Специалност: Архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова
Специалност: Строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева
Специалност: Архитектура, Организация и
управление на малка фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Организация и упр.
на межд. инж. дейност, Ограничена проектантска
правоспособност – строежи V – VІ кат, Оценител
на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството на основата на
изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев
Специалност: Военен инженер по ПГС.
Станимир Тодоров Янчев
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия,
търговски предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска
правоспособност.
Станислава Борисова Николова
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Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски
Специалност: Технология на строителството,
Оценител на недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Пречистване на водите.
Стефан Димов Кондев
Специалност: Технология и механизация на
строителството, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски
Специалност: Промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова
Специалност: Технология на машиностроенето,
Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова
Специалност: Архитектура, Пълна проектанска
правоспособност, Оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов
Специалност: Промишлена топлотехника.
Стоянка Петрова Кунчева
Специалност: Хидромелиоративно строителство, Оценител на недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография, Оценител на недвижими имоти.
Танко Янков Танков
Специалност: Водоснабдяване и канализация – Мрежи и съоражения, Геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска
Специалност: Архитектура. Екология, соларни
технологии, европроекти.
Теменужка Василева Минчева
Специалност: Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева
Специалност: Строителство и архитектура,
Оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, Оценка на земеделски земи.
Теодора Панайотова Карагьозова
Специалност: Архитектура.
Тинка Димитрова Кочукова
Специалност: Хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов
Специалност: Архитектура, Оценител на недвими имоти.
Тодор Николов Николов
Специалност: Архитектура.
Тотка Илкова Славова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Пълна проектантска
правоспособност по части конструктивна.
Фантина Рангелова Рангелова
Специалност: Доц. д-р, Транспортно строителство – железопътно строителство, Оценител
на недвижими имоти.
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Финка Стайкова Неделчева
Специалност: Архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов
Специалност: Хидромелиоративно Строителство.
Харалампи Петров Гиргинов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Планиране и анализ на стопанската
дейност, Оценител на цели държавни и общински
предприятия, недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология, Оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценител на недвижими
имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев
Специалност: Архитектура.
Христо Тошков Георгиев
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова
Специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти. Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
Конструкции на сгради и съоръжения, Стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
Проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия, съгласно Еврокод 1998ЕС 8, Изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, Укрепяване на строителни изкопи в
градски условия, Наредба № 5 за технимеските
паспорти на строежите и нейноот прилагане,
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
здравословни и безопасни условия на труд при
звършване на СМР. План по безопасност и
здраве – теория и практика, Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000,
Моделиранена строителни конструкции в среда
на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева
Специалност: Архитектура.
Цветан Боянов Бояджиев
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Цветан Иванов Германов
Специалност: ст.н.с. ІІ ст., Промишлено и
гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова
Специалност: Транспортно строителство-пътно
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова
Специалност: Строителен техник, Оценител
на недвижими имоти и земеделски земи. Достъп
до класифицирана информация.
Явор Кирилов Шопов
Специалност: Строителен инженер, Инженер
по строителство и възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков
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Специалност: Пътно строителство.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Боню Илиев Петков
Специалност: Противопожарна техника и
безопасност.
Борис Николов Прешелков
Специалност: Доктор по техника на безопасността на труда и противопожарната техника,
Инженер по пожарна и аварийна безопастност.
Веселин Симеонов Симеонов
Специалност: Доц. д-р инж, Противопожарна
техника и безопасност.
Вътю Танев Танев
Спец иа л нос т: Доцен т – С т рои т ел ни конструкции. Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в
проектирането.
Димитър Стоянов Димитров
Специалност: Противопожарна техника и
безопасност, Водоснабдяване и канализация,
Експерт по химическа и радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов
Специалност: Противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация. Достъп
до класифицирана информация.
Красимир Спасов Пенев
Специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната
инфраструктура.
Мариана Иванова Христова
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез
и горивата.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Марко Кирилов Марков
Специа лност: Транспортно ст роителство.
Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на
транспортна фирма. Газоснабдяване и пожарна
безопасност на газови инсталации.
Петър Любенов Брънеков
Специалност: ДСТ. Електроинженер.
Ради Христов Ганев
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженерноехническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик,
Техника и технология на взривните работи.  Достъп до класифицирана информация.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова
Специалност: Минен инженер по разработка на
полезни изкопаеми, МИО и външноикономическа
дейност, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Анжел Евгениев Димитров
Специалност: Машинен инженер-хидравлика и
пневматика, Оценител на машини и съоръжения,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димитров Цвятков
Специа лност: Топлоенергетика, Елект роенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов
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Специалност: Промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов
Специалност: Електротехника, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Владимир Василев Илиев
Специалност: Топло и ядрена енергетика,
Газоснабдяване.
Димитър Атанасов Атанасов
Специалност: Топло и ядрена енергетика,
Машинен инженер с пълна проектантска правоспособност по части топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удостоверение – верификация на
годишни доклади за емисии на парникови газове.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова
Специалност: Топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане – Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева
Специалност: Атомни електроцентрали и
инсталации – инженер-топлофизик, Съвременни
методи за отопление и вентилация, Обследване
за енергийна ефективност – обследване на сгради
и промишлени системи, Експерт по опазване
на околната среда и управление на строителни
отпадъци, безопасни условия на труд, строителен
надзор, инвеститорски и технически контрол,
ценообразуване и остойностяване на строителномонтажни работи.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на машини
и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян
Специалност: Инженер по електроника и
автоматика – Радио- и телевизионна техника,
Среден електротехник – електроенергетика и
електрообзавеждане на пром. предприятия.
Красимир Спасов Пенев
Специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на населението и критичната
инфраструктура.
Мариетка Енева Боджакова
Специалност: Електронна техника, Счетоводство и контрол, Международни счетоводни
стандарти, Курс за работа с микрокомпютърна
техника и програмен продукт „КОНТО“, Съдебни
финансово-икономически експертизи, Съдебни
електро-технически експертизи.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова
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Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Достъп до класифицирана информация.
Павел Георгиев Иванов
Специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Петър Георгиев Петров
Специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Икономика, организация и управление
на промишлени предприятия.
Полина Методиева Александрова
Спец иа лист: Промиш лена топ лотех ника,
Икономика и управление на промишлеността,
Финанси и счетоводство, Съдебно-счетоводен
експерт.
Ромен Томов Кишкин
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен
бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Славей Славчев Луков
Специалност: Монтьор на ел. мрежи и уредби
за високо напрежение, Социални дейности.
Тони Петков Петков
Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособност за извършване на
извличане на флуорирани парникови газове от
комутационна апаратура за високо напрежение.
Трифон Иванов Василев
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Христина Николаева Петрова
Специалност: Топло- и ядрена енергетика,
Ядрена енергетика.
Христо Пенчев Михайлов
Специалност: Ел. енергетика; правоспособност
за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
5.8. С ъдебнооцен и т елск а-а вт о т ех н и ческ а
експертиза
Александър Димитров Станулов
Специалност: Машинен инженер – автотранспорт, трактори и кари. Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи. Курс за
автомобилни експерти.
Атанас Велинов Тодоров
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надежност и техническа
диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи
на МПС.
Борислав Димитров Димитров
Специалност: Застраховане и социално дело,
Международно застраховане и застрахователен
мениджмънт, Експерт-оценител на МПС.
Николай Владимиров Пелов
Специалност: Железопътна техника – електрически локомотиви, Автотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова
Специалност: Биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева
Специалност: Озеленяване, Строителство и
архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител
на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
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следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева
Спец иа л нос т: Биолог и я – х и д робиолог и я
и опазване на водите, Търговски маркетинг и
мениджмънт, Системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и
ISO 19011:2002, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова
Спец иа лност: Био тех нолог и чни п роцеси.
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство. Маркетинг и бизнес мениджър.
Николай Георгиев Матаков
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
Саша Евтимова Георгиева
Специалност: Доктор, Горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова
Специалност: Полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Андрей Иванов Мицулов
Специалност: н.с. І ст. д-р, Химия, Кинология.
Валентина Владимировна Йорданова
Специалност: Биология и химия.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител
на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова
Специалност: Биотехнологични процеси, Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси
със специализация генно и клетъчно инженерство,
Маркетинг и бизнес мениджър
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Виолета Вълчева Русева
Специалност: Биотехнологии, Молекулярна
биология, Доктор – Микробиология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител
на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Йоско Петков Петков
Специалност: Ветеринарна медицина, Доктор – зоохигиена и организация на ветеринарното
обслужване.
Мая Иванова Кичева
Специалност: Молекулярна и функционална
биология, к.б.н.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова
Специалност: Професор по микробиология,
Биохимия и микробиология.
Мариана Богоева Богданова
Спец иа лност: Био тех нолог и чни п роцеси,
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
6.4.  Съдебно-ентомологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител
на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Илия Асенов Георгиев
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Специалност: Горско стопанство, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова
Специа лност: Биотех нолог и чни п роцеси,
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Мая Иванова Кичева
Специалност: к.б.н, Молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева
Спец иа л нос т: Биолог и я – х и д робиолог и я
и опазване на водите, Търговски маркетинг и
мениджмънт, Системи за управление на качеството и вътрешни одитори по ISO 9001:2008 и
ISO 19011:2002, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Николай Георгиев Матаков
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
6.5.  Съдебно-екологична експертиза
Боряна Боянова Любенова
Специалност: Екология и опазване на околната среда.
Даниела Тодорова Иванова
Специалност: Екология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова
Специалност: Биология – Екология, Оценител
на земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Илия Асенов Георгиев
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова
Специа лност: Биотех нолог и чни п роцеси,
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова
Специалност: Професор по микробиология,
Биохимия и микробиология.
Недялко Иванов Иванов
Специалност: Технология на материалите и
материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по
системи за управление на околната среда.
Славка Андреева Петрова
Специалност: Инженерна геоекология, Икономекологичен одит на замърсени земи, Териториално-устройствено планиране и развитие,
защита на околната среда и опазване културноисторическото наследство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров
Специалност: Технология на неорганичните и
органичните вещества – техник-технолог, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева
Специалност: Химия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни ценности, културно-исторически ценности в
България.
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
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Андрей Иванов Мицулов
Специалност: н.с. І ст. д-р, Химия, Кинология.
Ангел Петров Муташки
Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен
одитор.
Ани Методиева Дръндарова
Специалност: Химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов
Специалност: Химическа технология на дървесината, Икономика, организация и управление
на химическите производства, Оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост и
др. фактически отношения, търговски предприятия и вземания финансови активи и финансови
институции, машини и съоръжения, недвижими
имоти, експерт по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен
токсиколог.
Васил Насков Атанасов
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология,
Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана
информация.
Веска Георгиева Лашева
Специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената
промишленост. Химични технологии.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Добринка Дянкова Добрева
Специа лност: Тех нологи я на органични я
синтез и каучук. Патентно дело, Представител
по индустриална собственост за изоберетения и
полезни модели, марки, географски означения и
промишлени дизайни.
Кристина Андреева Йосифчева
Специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите
Мариана Иванова Христова
Специалност: Доцент по техника на безопасността на труда и противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез
и горивата.
Михаил Цветков Маринов
Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите.
Мая Иванова Кичева
Специалност: к.б.н., Молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов
Специалност: Технология на материалите и
материалознание, Специалист по химични вещества и риск за околната среда, Специалист по
системи за управление на околната среда.
Светлозар Радев Ганев
Специалност: Индустриална химия, Доктор
по електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов
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Специалност: Технология на неорганичните
вещества.
Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева
Специалност: Доктор, Химия – органична и
аналитична химия, Органична химия.
Цвета Павлова Сарафска
Специа лност: Доктор, Х ими я, Х ими я на
твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки
Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен
одитор.
Виолета Маринова Григорова
Специалност: Технология на нефта и газа.
Достъп до класифицирана информация.
Десислава Севдалинова Григорова
Специалност: Химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка
Специалност: Химия.
Илина Иванова Савчева
Специалност: Икономика на сигурността и
отбраната, Инженер-химик, Фелдшер.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова
Специалност: Технология на пластмасите,
Оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения,
Фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова
Специалност: д-р – Геология на минералните
ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Ради Христов Ганев
Специалност: Доц. д-р инж., АВ-боеприпаси
Ромен Томов Кишкин
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен
бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Румяна Тодорова Стоилова
Специалност: Химия.
Светлозар Радев Ганев
Специалност: Индустриална химия, Доктор
по електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя.
Спас Желязков Димитров
Специалност: Технология на неорганични
вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова
Специалност: Технология на каучука и пластмасите, Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество
на промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев
Специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002,
Системи за управление на качеството, околната
среда и условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков
Специалност: Оптически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева
Специалност: Инженерна химия.
Ангел Петров Муташки

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Специалност: Технология на полимерите,
текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен
одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен
токсиколог.
Васил Насков Атанасов
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология,
Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана
информация.
Веска Георгиева Лашева
Специалност: Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената
промишленост. Химични технологии.
Маргарита Маринова Колева
Специалност: Технология на влакната и кожите.
Николета Спасова Цанкова
Специалност: д-р – Геология на минералните
ресурси – приложна минералогия; Гемология.
Ради Христов Ганев
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженернотехническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик,
Техника и технология на взривните работи.  Достъп до класифицирана информация.
Ромен Томов Кишкин
Специалност: Физика. Метеорология. Управление на газотранспортни мрежи. Приложен
бизнес мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Светлозар Радев Ганев
Специалност: Индустриална химия, Доктор
по електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов
Специалност: Технология на неорганичните
вещества.
Христо Василев Дипчев
Специалност: Технология на силикатите, Системи за управление на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002,
Системи за управление на качеството, околната
среда и условията на труд.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Боряна Георгиева Мечкарска
Специалност: Гл. ас., Токсикология, Химична
технология на дървесината, Санитарна химия,
Съдебен токсиколог.
Васил Насков Атанасов
Специалност: Доц. д-р, Химия, Медицинска химия, Аналитична химия, Токсикология,
Съдебен токсиколог. Достъп до класифицирана
информация.
Кристина Андреева Йосифчева
Специалност: Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова
Специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев
Специалност: Ветеринарна медицина, Ветеринарна администрация, Курс – Публична администрация.
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Д-р Деян Атанасов Даскалов
Специалност: Ветеринарна медицина, Разработване, внедряване, верификация и контрол на
НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев
Специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов
Специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска
Специалност: Ветеринарна медицина, ветеринарно-санитарни експертизи и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стандарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов
Специалност: Ветеринарно медицински лекарства и ваксини, Ветеринарна медицина, Ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна-агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев
Специалност: Горско стопанство.
Венета Найденова Кръстева
Специалност: Полевъдство.
Венцислав Петков Иванов
Специалност: Полевъдство.
Виктор Крумов Бозев
Специалност: Проф. д-р, Полевъдство.
Георги Пеев Ламбов
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Гурко Райков Лозанов
Специалност: Растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев
Специалност: Полевъдство.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанства, икономика и управление на
АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов
Специалност: Агроном – Тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров
Специалност: Инженер-агроном, тропично
и субтропично земеделие, Доктор – селекция и
семепроизводство на културните растения, сортоизпитател, експерт-оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство, Агроном, Международно право и външна търговия, Оценка на
недвижими имоти, Оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Ивайло Петров Вълчовски
Специалност: Доц. д-р, Полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова
Специалност: Растителна защита.
Мариана Богоева Богданова
Специа лност: Биотех нолог и чни п роцеси,
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов
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Специалност: Лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобренията върху тях. Достъп
до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев
Специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски машини и съоръжения.
Николай Георгиев Матаков
Специалност: Доц. д-р, Селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров
Специалност: Горско стопанство, Регистриран
за извършване на дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов
Специа лност: А г роин женерство – лозароградинарство.
Специалност: Агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова
Специалност: Лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева
Специалност: Полевъдство.
Снежана Любенова Петрова
Специалност: Полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов
Специалност: Горско стопанство, Оценител
на гори и земи в горския фонд.
Христо Събков Събков
Специалност: Селскостопанска техника, Механизация и електрификация на животновъдството.
9. Клас „ Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Адриана Иванова Негрева
Специалност: Химия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни изделия от метали и сплави,
скъпоценни камъни, нумизматика и антикварни
ценности, Оценител на културно- историческите
ценности в България.
Благовеста Иванова Иванова-Цоцова
Специалност: Доц. д-р, История на изкуството
Велислава Христова Стоянова-Тилева
Специалност: Изкуствознание, Оценител на
произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска
живопис, скулптура и графика на 19 и 20 век.
Венцеслав Марков Енчев
Специалност: Право, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Николова
Специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова
Специалност: Декоративно-мону ментална
скулптура.
Иван Василев Кавалджиев
Специалност: Актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов
Специалност: Кинознание, Авторско право и
сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов
Специалност: Керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев
Специалност: Музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова
Специалност: Изкуствознание.
Маргарита Йорданова Пешева
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Специалност: Проф. д-р, История, философия,
радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева
Специалност: Художествена бродерия, Изработка, преработка и ремонт на изделия от злато
и сребро.
Милко Димитров Петров
Специалност: Професор по журналистика,
доктор на филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов
Специалност: Класическа археология.
Петър Атанасов Наумов
Специалност: Плакат, Оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Адриан Петров Димитров
Специалност: Технология на неорганичните и
органичните вещества – техник-технолог, Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева
Специалност: Финанси и кредит, Оценител
на цели държани и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифицирана информация.
Атанас Велинов Тодоров
Специалност: Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, Надеждност и техническа
диагностика на автотранспортна техника, Преподавател – инструктор за обучение на водачи
на МПС.
Валерий Иванов Обретенов
Специалност: Икономика и управление на
строителството, Оценител на недвижими имоти;
ценообразуване на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров
Специалност: Технология и управление на
транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев
Специалност: Електронна техника ППМЕ,
Право, Патентно дело, Оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, на други активи
в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на
културата, машини ни съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на
изобретенията и полезните модели и в областта
на търговските марки и промишлените образци,
марки, географски означения и промишлени
дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова
Специалност: Публични финанси; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия и вземания, земеделски
земи и трайни насаждения.
Виолета Бойчева Николова
Специалност: Плакат и визуална комуникация, Промишлени изкуства – порцелан и стъкло,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Виолета Иванова Докузова
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Специалност: Финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, на недвижими имоти, на машини и
съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов
Специалност: Автоматизация на минното
производство, Оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова
Спец иа л нос т: Биолог и я – спец иа л иза ц и я
Ботаника; оценител на търговски предприятия
и вземания, машини и съоръжения, недвижими
имоти.
Георги Младенов Кирилов
Специалност: Индустриален мениджмънт,
Оценител на машини и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев
Специа лност: Маркетинг, к инотех ника и
видеотехника, професионална компетентност
за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев
Специалност: Агрохимия с фермерство и
агробизнес; оценител на недвижими имоти,
търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжени я, права на интелект уалната и
индустриалната собственост и др. фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции;
съдебен експерт по компют ърни системи и
оценител на селскостопанск и земи, цени и
ценообразуване на обекти, сгради, машини и
съоръжения.
Диана Маринова Минева
Специалност: Неорганични и електрохимични производства; оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанства, икономика и управление
на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и
вземания.
Димитър Петров Стойчев
Специалност: Технология на машиностроене, Конструкции и конструиране на машини
и съоръжени я, тех нологии, тех нологични и
контролни процеси и операции, проектиране,
организация на производството, стандарти и
качество, Лицензиран и сертифициран оценител
на машини и съоръжения.
Донка Панайотова Стоименова
Специалност: Подемно-транспортни, пътни и
строителни машини, Право – юрист с ограничена
правоспособност, Брокер – недвижими имоти,
Оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова
Специа лност: Транспортно ст роителство – пътно строителство; Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Емил Атанасов Марин
Специалност: Икономика, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия
и вземания, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Емил Торком Мечикян
Специа лност: Арх итек т у ра, Оценител на
недвижими имоти.
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Елена Маринова Цветкова
Специалност: Водоснабдяване и канализация,
Оценител на недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Иван Николов Иванов
Специалност: Патентно-лицензионна дейност,
Топлинна и масообменна техника, Представител
по индустриална собственост – изобретения и
полезни модели, марки, географски означения
и промишлен дизайн, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Йордан Иванов Павлов
Специалност: Финанси, Индустриален менид ж мънт, Счетоводство и одит по меж д ународни стандарти, Банково дело, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова
Специалност: Финанси, Икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на
машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров
Специа лност: Монта ж ник на ст роителни
конструкции, Майстор по каменоделство.
Константин Руменов Гергинов
Специалност: Геодезия, Правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра, Оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева
Специалност: Икономическа информатика,
Икономика на транспорта, Счетоводство с програмен продукт, Международно икономическо
сътрудничество, Оценител на недвижими имоти, Оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Мартин Николов Николов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография; Оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата, машини и
съоръжения.
Надежда Димитрова Митева
Специалност: Промишлена топлотехника;
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
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промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Найден Станимиров Петров
Специалност: Автоматизирано оборудване
на машиностроенето, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Нели Иванова Недялкова
Специалност: Управление и планиране на
нар. стоп., оценител на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков
Специалност: Техническа експлоатация на
летателни апарати, Икономика на търговията, Външна търговия, Оценител на търговски
предприятия и вземания, на финансови активи
и финансови институции, на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения, на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност,
технически контрол по конструкции на сгради
и съоръжения.
Петър Йорданов Савов
Специалност: Промишлено и граж данско
ст роителство – конст ру к ции. Меж д у народни
икономически отношения. Управление на земи
и имоти. Лиценз за оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предпри яти я. Оценителска правоспособност
за недвижими имоти, търговски предприятия
и вземания, машини и съоръжения.
Петър Любенов Брънеков
Специалност: ДСТ, Електроинженер.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова
Специалност: Окачествяване и оценка на
диаманти.
Румен Димитров Митов
Специалност: Българска филология, Право
на интелектуалната собственост, Патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения, на търговски предприятия и
вземания.
Софка Велчева Асенова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство, Пълна проектантска правоспособност – Конструктивна – организация и изпълнение на строителството и Пожарна безопасност –
конструктивен, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции, Информатика, проектиране и използване на изчислителни системи,
Пълна проектантска правоспособност – Конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството,
Оценител на недвижими имоти.
10.1. Оценка на недвижими имоти
Венета Колева Желева
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания,
Земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
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Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Доброслав Димитров Диев
Специалност: Икономика и организация на
транспорта, Оценител на недвижими имоти,
Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия. Оценка на
недвижими имоти. Оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Илко Енчев Хаджиминчев
Специалност: История, Оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева
Специалност: Икономика – Бизнес администрация, Оценител на недвижими имоти.
Любомир Георгиев Цеков
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на недвижими имоти.
Мариана Димова Ангелова
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи; експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики,
копия и интерпретации на предмети от метали,
оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Мери Пенчева Иванова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология. Оценка на недвижими имоти.
Нели Лъчезарова Рашкова
Специалност: Финанси, Икономика на индустрията, Оценка на недвижими имоти.
Нина Петрова Нейкова
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – технология.
Пепи Ценов Петков
Специалност: Промишлено и граж данско
строителство – конструкции. Оценка на недвижими имоти.
Петър Василев Петров
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на предприятия и вземания, Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски
Специалност: Застраховане и социално дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, Оценител
на машини и съоръжения.
Румяна Атанасова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
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съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева
Специалност: Архитектура, Доктор по Теория
и история на архитектурата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Виктор Иванов Стайков
Специалност: Машиностроителна техника и
технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Калин Петров Радлов
Специа лност: Док тор, Машиност роене и
уредостроене, Дизайн на механични системи,
Оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова Ангелова
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики,
копия и интерпретации на предмети от метали,
оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини, съоръжения и др.
активи, земеделски земи.
Петър Василев Петров
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на предприятия и вземания, Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски
Специалност: Застраховане и социално дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, Оценител
на машини и съоръжения.
Румяна Атанасова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
Светлана Цветкова Янева
Специалност: Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерствоПриложна геометрия и инженерна графика,
Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защи та на населението и народното
стопанство в критични ситуации.
Трифон Иванов Василев
Специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова
Специалност: Счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
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10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Доброслав Димитров Диев
Специалност: Икономика и организация на
транспорта, Оценител на недвижими имоти,
Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Лазарина Анастасова Мутафчиева
Специалност: Икономика на интелектуалната собственост, Интелектуална собственост,
Представител по индустриална собственост в
областта на марките, географските означения
и промишлените дизайни.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Венета Колева Желева
Специалност: Геодезия, фотограметрия и
картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания,
Земеделски земи и трайни насаждения.
Елка Русева Жекова
Специалност: Управление и планиране на
народното стопанство, Кандидат на икономическите науки, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Димитър Иванов Франзелов
Специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Доброслав Димитров Диев
Специалност: Икономика и организация на
транспорта, Оценител на недвижими имоти,
Оценител на търговски предприятия и вземания, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Людмил Митев Недялков
Специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Петър Василев Петров
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на машини и съоръжения, Оценител на
предприятия и вземания, Правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Румяна Атансова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология. Фирмен мениджмънт. Счетоводство
и контрол. Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Василка Иванова Чорапинова
Специалност: Икономика и организация на
труда.
Илияна Тодорова Владимирова
Специалност: Бизнес администрация, Брокер
на ценни книжа.
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Мариана Димова Ангелова
Специалност: Икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на оригинали и фалшификати, реплики,
копия и интерпретации на предмети от метали,
оценка на бижута и скъпоценни камъни, оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Филип Стоянов Генчев
Специалност: Финанси.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис
С пец иа л нос т: Д иа г нос т и к а и оцен к а на
необработени цветни скъпоценни минерали,
Класифициране и оценка на диаманти.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Венета Колева Желева
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография. Независим оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания,
Земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева
Специалност: Химични технологии, Застрахователно и социално дело, Счетоводство и одит,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения, Оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Елена Любомирова Трайкова
Специалност: Полевъдство. Агроном. Международно право и външна търговия. Оценка на
недвижими имоти. Оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Любомир Георгиев Цеков
Специа лност: Транспортно ст роителство,
Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на недвижими имоти.
Петър Василев Петров
Специалност: Минен инженер – Маркшайдерство, Оценител на недвижими имоти, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на предприятия и вземания, Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски
Специалност: Застраховане и социално дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, Оценител
на машини и съоръжения.
Румяна Атанасова Гондова
Специалност: Хидрогеология и инженерна
геология, Фирмен мениджмънт, Счетоводство
и контрол, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и
съоръжения, търговски предприятия и вземания,
цели държавни и общински предприятия
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Калин Петров Радлов
Специа лност: Док тор, Машиност роене и
уредостроене, Дизайн на механични системи,
Оценител на машини и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов
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Специалност: Право, Оценител на недвижими имоти, Оценител на финансови активи
и финансови институции.
Александра Юриева Семерджиева
Специалност: Право, Представител по индустриална собственост на марки, географски
означения и промишлени дизайни.
Антония Благовестова Якмаджиева
Специалност: Икономика на интелектуалната
собственост; Правна закрила на интелектуалната
собственост.
Атанас Сотиров Дробенов
Специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова
Специалност: Художествено оформление на
облекло и тъкани, Правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска
Специалност: Специална педагогика – Логопеди я, Олигофренопедагогика; Музика лна
педагогика; Клинична психология.
Божидара Искрева Кривирадева
Специалност: Педагогика на девиантното
поведение, Доктор – теория на възпитанието и
дидактика, Доцент – теория на възпитанието
и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева
Специалност: Педагогика, Проф. по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов
Специалност: Електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев
Специа лност: Право, Правна закрила на
интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска
Специалност: Социални дейности – социална
работа в общински структури.
Весел Ангелов Пендичев
Специалност: Електронна техника ППМЕ,
Право, Патентно дело, Оценител на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, на други активи
в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на
културата, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на
изобретенията и полезните модели и в областта
на търговските марки и промишлените образци,
марки, географски означения и промишлени
дизайни. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов
Специалност: Икономика на транспорта.
Виктор Иванов Стайков
Специалност: Машиностроителна техника и
технологии, Компютърни технологии в машиностроителното проектиране и производство.
Виолета Пенева Янкова
Специалност: Фармация, Патентен специалист, Оценка на интелектуална и индустриална
собственост.
Владимир Петров Площаков
Специалност: Славянска филология, специалист по полски език и преподавател по български език и литература, екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков
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Специалност: Водно строителство – среден
техник.
Георги Добрев Господинов
Специалност: Икономика на индустрията,
стопанска логистика, въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев
Специа лност: Маркетинг, к инотех ника и
видеотехника, професионална компетентност
за превоз на товари.
Диана Танчева Евстатиева
Специалност: Финанси и кредит, Обучение по
Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари, Обучение по Международни морски
искове във връзка с товари, Селскостопанско
застраховане на F.A.I.R.
Десислава Здравкова Александрова
Специалност: История.
Димитър Владимиров Николов
Специалност: Икономика и организация на
селското стопанства, икономика и управление
на АПП, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и
вземания.
Добри Спасов Пандурски
Специалност: Право.
Добрина Георгиева Златева
Специалност: Строителство и архитектура.
Дора Георгиева Петкова
Специалност: Математика и информатика.
Финанси и счетоводство
Евгени Евгениев Григоров
Специалност: Организация и Икономика на
дистрибуторската и аптечната практика; Клинична фармация; Икономика на здравеопазването; Финанси, Магистър-фармацевт, Здравна
политика и мениджмънт на здравеопазването,
доктор по Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията; доцент по
социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.
Емил Боянов Йорданов
Специалност: Геодези я, фотограметри я и
картография.
Емил Любомиров Балкански
Специалност: Зъботехника, Патент за изобретение на очна протеза и метод за изработването
є; майстор по занаята оптика – оптик-окулист,
ектопротези; точиларство.
Емилия Симеонова Захариева
Специалност: Счетоводство и контрол.
Зоя Димитрова Георгиева
Специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство, Оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Ивайло Бориславов Манолов
Специалност: Транспортен мениджмънт, Икономика и управление на транспорта, Технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица, Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения.
Ивалин Костов Йосифов
Специалност: Техническа експлоатация на
летат. апарати, Икономика на сигурността и
отбраната.
Иван Йорданов Иванов
Специалност: Социално и застрахователно
дело, Автоексперт, Автотехническа експертизапроблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
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Иван Николов Иванов
Специалност: Патентно-лицензионна дейност,
Топлинна и масообменна техника, Представител
по индустриална собственост – изобретения и
полезни модели, марки, географски означения
и промишлен дизайн, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Илия Асенов Георгиев
Специалност: Горско стопанство, Вътрешен
одитор в публичния сектор, Машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов
Специалност: Ел. монтьор на ел. машини,
уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов
Специалност: Мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков
Специалност: Топлоенергетика, Промишлена
топлоенергетика.
Камен Николов Богданов
Специалност: н.с., Автоматизация на дискретното производство, Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема енергия и технологии
в санитарните, отоплителните и климатични
предприятия, Преводач на научно-техническа
литература – немски език, Роботика, робототехнически системи и ГАПС, Автотехнически
експертизи, Оценител на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, Оценител на
машини и съоръжения.
Камен Петров Шойлев
Специалност: Право, експертиза в областта
на Английското право и правото на свързаните с
него юрисдикции (вкл. Отвъдморските територии
на Великобритания), експертиза в областта на
частното право на Ирландия, Австралия, Нова
Зенландия и Канада.
Кирил Владиславов Ангелов
Специалност: Социални дейности – социално-правна администрация. Социални дейности – работа с възрастни. Здравен мениджмънт
и медико-социални грижи.
Кирил Петров Петров
Специа лност: Монта ж ник на ст роителни
конструкции, Майстор по каменоделство.
Константин Стефанов Пенков
Специалност: Антикварна дейност, Археология, Бизнесоценител на художествени ценностиФилателия и антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков
Специалност: Композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев
Специалност: Музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева
Специа лност: Фармаци я, Патентно дело,
Представител по ин д уст риа лна собственост
за марки, географски означения и промишлен
дизайн, изобретения и полезни модели. Оценител на права на интелектуална и индустриална
собственост.
Лиляна Стойкова Бехар
Специалност: Педагогика, Специалист по
педагогика и преподавател в средните училища,
Психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова
Специалност: Преду чилищна педагогика,
Счетоводство и контрол, Мениджмънт и мар-
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кетинг, Оценител на недви ж ими имоти, на
машини и съоръжения.
Любомир Антонов Каримански
Специалност: Финанси, Бизнес администрация.
Любомир Стефанов Тулев
Специалност: Противодействие на престъпността и опадване на обществения ред, Право,
Про т и водейс т вие на високо т ех нолог и ч н и т е
престъпления и новите форми на организирана
престъпност.
Людмил Михайлов Горчев
Специалност: Хорово дирижиране, Оперносимфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова
Специалност: Френска филология, Патентно
дело, Представител по индустриална собственост
на марки, географски означения и промишлени
дизайни.
Маргарита Йорданова Пешева
Специалност: Проф. д-р, История, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и
телевизионна аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова
Спец иа лност: Био тех нолог и чни п роцеси,
Биотехнолог, специалист по биотехнологични
процеси със специализация генно и клетъчно
инженерство, Маркетинг и бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова
Специалност: Право.
Марионела Тодорова Колева
Специалност: Приложна математика, Сертификат за призната пълна правоспособност на
отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова
Специалност: Спорт, Разузнавач, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Мая Иванова Кичева
Специалност: к.б.н., Молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева
Специа лност: Фармаци я, Патентно дело;
Представител по индустриална собственост за
следните обекти: марки, географски означения
и промишлени дизайни, изобретения и полезни
модели.
Милена Георгиева Фетваджиева
Специалност: Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Миткова Асенова
Специалност: Технология и управление на
транспорта.
Милко Димитров Петров
Специалност: Професор по журналистика,
доктор на филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева
Специалност: Чешка филология, Квалификация: Преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев
Специалност: Физическо възпитание, Управление и право на интелектуална собственост.
Николай Стефанов Денчев
Специалност: Инженер по технология на
машиностроенето – експлотация и ремонт на
въоръжението, Инженерно-техническа специа лност – ракетно-артилерийско въоръжение,
Доктор на техническите науки. Вид експертиза:
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въоръжение и бойни припаси, балистика, взривни явления, термодинамика и топлопренасяне.
Нели Стефанова Йорданова
Специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари; Патентно дело; Право.
Нина Михайлова Заркова
Специалност: Ст роителство и архитект ура – средно образование.
Петя Васкова Христова
Специалност: Международни икономически
отношения, Маркетинг, Английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова
Специалност: Журналистика.
Пламен Николаев Корназов
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Пламена Петрова Попова
Специалност: Доктор, Право, Авторски права
върху архитектурни произведения. Достъп до
класифицирана информация.
Ради Христов Ганев
Специалност: Доц. д-р инж., КЩ, инженернотехническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните работи.
Достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска
Специалност: Преводачи на научно-техническа литература – английски език, Италиански
език.
Ридван Исмаилов Мехмедов
Специалност: Турска филология – специалист
по турски език и литература.
Румяна Кирилова Миленкова
Специалност: Философия, ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Росита Радкова Желева
Специалност: Филмова и телевизионна режисура.
Румен Димитров Митов
Специалност: Българска филология, Право
на интелектуалната собственост, Патентно дело
Севдалина Иванова Дрехемова
Специалност: Икономика на интелектуалната
собственост, Съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев
С пец иа л нос т: Кул т у рно -п росве т на рабо та – организатор методист.
Светла Светозарова Мутафова
Специалност: Немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева
Специалност: География на туризма, Преводач на френски.
Светлана Цветкова Янева
С пец иа л нос т: Текс т и л на т ех н и к а и т ехнологии, Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна геометрия и инженерна
графика, Доктор по Технически науки. Общо
инженерство – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Снежана Кирилова Драганова
Специалност: Педагогика – Детски учител.
Стефка Кръстева Илчева
Специалност: Немска Филология.
Стефка Петрова Паскалева
Специалност: Социален мениджмънт. Машинен ин женер – авт ом. на диск р. п роизв.
Педагогическа квалификация.
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Стефан Иванов Иванов
Специалност: Управление на Териториалните
Системи.
Стоян Христов Нейчев
Специалност: Доктор, Финанси, икономика
и управление на човешките ресурси, икономика
и организация на труда – проекти.
Татяна Петрова Рангелова
Специалност: Социална педагогика, Публична администрация и европейска интеграция,
Вид експертиза – т рудово право. Дост ъп до
класифицирана информация.
Тони Йонков Веков
Специалност: Биотехнологични процеси със
специализация – Биоорганичен синтез; Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията; Обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Цветан Петров Асенов
Специалност: Машинна обработка.
Цветелина Миткова Йорданова
Специалност: Туризъм.
Юлия Василева Стефанова
Специалност: Политически науки, Геология
и проучв. на пол. изкоп., Вътрешен одитор в
публичния сектор, Икономика и мениджмънт,
член на Асоциацията за противодействие на
икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина
Специалност: Автоматизирано оборудване
на машиностроенето, Патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков
Специалност: Музикална педагогика, Композиция.
Юлиян Димитров Македонски
Специалност: Архитектура.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на
Софийския градски съд за 2021 г.
Августина Василева Тренева
Испански език, немски език. Достъп до класифицирана информация.
Адрияна Благоева Благова
Немски език.
Анжелика Людмилова Йорданова
Полски език.
Антоанета Боянова Милтенова-Кромоти
Гръцки език.
Атанас Николов Челебиев
Немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа
Турски език.
Биляна Тодорова Кочева
Румънски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева
Унгарски език, италиански език. Достъп до
класифицирана информация.
Виктория Ангелова Лулчева
Гръцки език.
Владимир Георгиев Панов
Арабск и език. Дост ъп до к ласифицирана
информация.
Върбан Йорданов Лилов
Френски език.
Георги Йорданов Рогов
Английски език.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   

Десислава Янушова Желязкова
Полски език.
Евгения Андонова Стойнева
Руски език, сръбски език.
Евгения Иванова Мандраджиева
Арабски език. Дост ъп до к ласифицирана
информация.
Елена Георгиева Владиславова
Английски език.
Женя Радославова Шамис
Иврит.
Ивайло Йорданов Йорданов
Английски език.
Иван Кирилов Гюдуров
Руски език.
Иванка Тодорова Димитрова
Унгарски език.
Илка Иванова Енчева
Сръбски език, хърватски език, словенски език.
Ирина Юриевна Верещак
Руски език, украински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова
Немски език.
Константин Константинов Колев
Шведски език, норвежки език, датски език,
фински език, испански език, английски език,
руски език.
Лилия Людмилова Тасева
Немски език.
Магдалена Николаева Кедева
Немски език.
Магдалена Стефанова Йорданова
Чешки език.
Мариана Стефанова Хил
Немски език.
Мария Антонова Антонова
Арабски език.
Мая Росенова Иванова
Арабски език.
Моника Красимирова Златинова
Македонски език.
Наазъм Бекир Махмуд
Турски език.
Наташа Иванова Иванова
Турски език.
Нели Върбанова Казакова
Италиански език.
Пламена Павлинова Иванова
Чешки език.
Пролет Калинова Хартунг
Немски език.
Светла Светозарова Мутафова
Английски език, немски език, руски език.
Достъп до класифицирана информация.
Симеон Тодоров Брунков
Английски език.
Стефан Добромиров Пресиянов
Испански език.
Султан Масуд Хабиби
Персийски език.
Светослав Маринов Иванов
Албански език. Достъп до класифицирана
информация.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова
Английски език.
Чавдара Чавдарова Пантич
Английски език.
2214
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601. – Управителният съвет на Българската
народна банка на основание чл. 136, ал. 1, т. 7 от
Закона за възстановяване и преструктуриране на
кредитни институции и инвестиционни посредници обнародва:
Отчет за резултата от дейността на Фонда за
преструктуриране на банки за периода, завършващ на 31 декември 2020 г.
(хил. лв.)

Годишни вноски
Трансфер по сметка
на Единния фонд за
преструктуриране
Разходи за лихви по
депозити и разплащателни сметки
Резултат за годината

31 декември 31 декември
2020 г.
2019 г.
157,876
137,258
(158,458)

-

(3,984)

(1,373)

(4,566)

135,885

Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на банки за периода, завършващ на 31 декември 2020 г.
(хил. лв.)
31 декември 31 декември
2020 г.
2019 г.
Активи
Парични средства по
сметки

541,154

545,720

Общо активи

541,154

545,720

Пасиви
Нетни активи

-

-

541,154

545,720

Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на банки за периода, завършващ
на 31 декември 2020 г.
(хил. лв.)
31 декември 31 декември
2020 г.
2019 г.
Парични потоци от
основна дейност
Получени
годишни
вноски от банките

157,876

137,258

Трансфер по сметка
на Единния фонд за
преструктуриране

(158,458)

-

Нетни парични потоци от основна дейност

(582)

137,258
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31 декември 31 декември
2020 г.
2019 г.

Парични средства и
парични еквиваленти
в началото на периода

545,720

409,835

Парични средства и
парични еквиваленти
в края на периода

541,154

545,720

Отчет за промените в нетните активи на Фонда за преструктуриране на банки за периода,
завършващ на 31 декември 2020 г.
(хил. лв.)
Нетни
активи
Салдо на 1 януари 2019 г.

409,835

Резултат за годината

135,885

Общо всеобхватен резултат

135,885

Салдо на 31 декември 2019 г.

545,720

Резултат за годината

(4,566)

Общо всеобхватен резултат

(4,566)

Салдо на 31 декември 2020 г.
541,154
Управител: 
Гл. счетоводител:
Д. Радев
Т. Цветкова
2412
10. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Ломи дол“, разположена в землището на
с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана,
описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4823394

199251

2.

4823313

199615

3.

4823085

199830

4.

4822568

200481

5.

4822414

200651

6.

4822165

200582

7.

4822266

200353

Парични потоци от инвестиционна дейност

8.

4822227

200159

9.

4822364

199800

Плащания, свързани с
парични средства

10.

4822403

199567

11.

4823017

199246

(3,984)

(1,373)

Нетни парични потоци от инвестиционна
дейност

(3,984)

(1,373)

Ув е л и ч е н и е/(н а м а ление) на паричните
средства през годината

(4,566)

135,885

12.
4823144
199127
2395
11. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и § 88 от преходните и
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заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Симона“, разположена
на територията на с. Хвостяне и с. Долно Дряново,
община Гърмен, област Благоевград, описана със
следните гранични точки в координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4606515

239625

2.

4606126

239954

3.

4605806

239925

4.
4606318
239306
2402
2. – 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-29
от 14.04.2021 г. за обект: Модернизация на път I-8
„Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км
32+449.08 ≡ км 32+447.20 и етапни връзки, подобекти: Реконструкция на мрежа ниско напрежение от
км 15+484 до км 15+680; Външно функционално
осветление на ПВ „Сливница 1“, ПВ „Сливница
2“ и площадки за отдих при км 31+620 – ляво и
дясно; Електрозахранване на табло за външно
функционално осветление на ПВ „Сливница 1“ (при
км 25+850); Реконструкция на канал ∅ 300Б при
км 25+850; Реконструкция на водопровод ∅ 100Е
при км 0+100.00 на обслужващ път при ПВ „Сливница 1“; Реконструкция на междустълбие 44-46 на
ВЛ 110 kV „Варовик“ при км 28+798 (идентичен с
км 28+801 по технически проект); Електрозахранване на трафопост и МКТП за ПВ „Сливница 2“
(при км 29+206.86); Водопровод, захранващ с вода
площадки за отдих при км 31+620; Санитарни помещения в дясна площадка за отдих при км 31+620;
Санитарни помещения в лява площадка за отдих
при км 31+620; Електрозахранване на трафопост
и МКТП за площадки за отдих при км 31+620;
Реконструкция на мрежа ниско напрежение при
км 32+024 и км 0+286, при условията на чл. 60 от
АПК. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 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.
2480
7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС31 от 16.04.2021 г. за строеж: „Модернизация на
железопътен участък Оризово – Михайлово“ по
проект „Рехабилитация на железопътна линия
Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с въвеждане на следните
етапи: Етап 1 – Модернизация на гара Оризово от
км 42+376 до км 44+086, включително: Контактна
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мрежа от км 42+681 до км 44+310, Сигнализация
от км 40+752 до км 46+122 и Шумозаглушителни
огради от км 42+450 до км 44+150; Етап 2 – Модернизация на гара Чирпан от км 59+070 до км
60+187, включително: Контактна мрежа от км
58+846 до км 60+261, Сигнализация от км 58+965
до км 60+210 и Шумозаглушителни огради от км
59+070 до км 60+261, на територията на с. Оризово,
с. Черна гора, община Братя Даскалови, гр. Чирпан,
община Чирпан, област Стара 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.
2513
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за доцент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионалното направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(балканско кино) за нуждите на секция „Култура
на Балканите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София,
ул. Московска № 45.
2475
1. – Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално
направление 2.1. Филология по научна специалност
„Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института – бул. Шипченски проход № 52, бл.
17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
2477
4. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) и изменение на план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за обособяване
на нови обслужващи улици за достъп до ПИ от
о.т. 40, о.т. 53, включително о.т. 40а, о.т. 40б, о.т.
43а и о.т. 45а, с.о. „Черниците – училищното“, землище с. Маринка, община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
2458
4. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4
и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № 103 от 14.04.2021 г. за обект: „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Варна Лан‘‘ – ООД, на територията на
област Варна“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез областния управител на
област с административен център Варна.
2476
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11. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 227 от 31.03.2021 г. на Общинския
съвет – Девня, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за улична регулация по
реда на чл. 16 от ЗУТ на кв. Химик, гр. Девня,
във фаза „предварителен проект“ ведно с плансхема за електроснабдяване, план-схема за ВиК,
план-схема за ком у никационно-т ранспортна
мрежа и план-схема за вертикално планиране
към него. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – Девня, пред Административния съд – Варна.
2369
1. – Община Дългопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура като част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект:
„Оптично кабелно захранване за приемно-предавателна станция VN4603, РРС Провадия/Рояк
на „БТК“ – ЕАД, от съществуваща шахта в сервитута на третокласен РП III-208 преди разклона
на с. Чайка до ПИ 63135.19.144 по КК на с. Рояк,
община Дългопол, област Варна“. Проектът е изложен за разглеждане в общинската администрация – Дългопол, ет. 1, стая № 7, отдел „УТОС“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по изработения ПУП – ПП до кмета
на община Дългопол.
2390
25. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод,
захранващ 10 броя УПИ (ПИ с идентификатори
55556.61.18 – 26), м. Черниче, землище с. Паталеница, община Пазарджик. Трасето на водопровода
започва от края на трасе на водопровод, определено
с Решение № I от 2.02.2021 г., протокол № 1 на
комисия по чл. 71 от ЗУТ (землищната граница
с. Паталеница), навлиза в ПИ с идентификатор
55556.61.13 с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, като продължава на запад, след
около 16 м чупи на югозапад и достига до границата на ПИ с идентификатор 55556.61.14 с НТП – за
местен път (собственост на възложителите), м. Черниче, землище с. Паталеница, община Пазарджик.
Дължината на водопровода е 24 м – общинска
публична собственост, засегнатата площ е 0,32
дка – общинска публична собственост. Проектът
е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
2430
26. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за пътен достъп до ПИ
с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака, по
КККР на землище с. Мало Конаре, община Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна
предназначението на част от ПИ с идентифика-
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тор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор
46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, в път с трайна настилка
за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака, по КККР
на землище с. Мало Конаре, община Пазарджик.
Пътният достъп започва от обслужващата зона на
път I-8 „Пазарджик – Пловдив“ при км 198+000
дясно, като се проектира забавителен и ускорителен шлюз за сметка на обхвата на пътя. Входът
на обекта е при км 197+950 дясно, а изходът – при
км 198+050 дясно. След което трасето пресича
последователно ПИ с идентификатор 46749.148.136
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 46749.148.137 с
НТП – напоителен канал, чрез премостване, ПИ
с идентификатор 46749.148.88 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор
46749.148.126, м. Каймака, по КККР на землище
с. Мало Конаре, община Пазарджик. Дължината
на проектното трасе е 235 м, а засегнатата площ
е около 1,077 дка имоти – общинска собственост.
Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5,
стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения до общинската адмистрация.
2431
36. – Община Раднево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че с Решение № 333 от 25.02.2021 г. е одобрен
проект за изменение на ПУП – план за регулация
на УПИ ХІІ-1 и V-1 в кв. 1; създаването на улица
с о.т. 8А-8Б-8В-6А и нов кв. 28 по регулационния
план на с. Тополяне, община Раднево, област
Стара Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Община Раднево.
2427
69. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за ПУП – план за
регулация за образуване на нов квартал 401 с нов
УПИ І – „За парк“, в обхват: ПИ 65677.952.310, ПИ
65677.952.301, ПИ 65677.952.302, ПИ 65677.952.316,
П И 6 5 67 7.9 52 . 31 5 , П И 6 5 67 7.9 52 . 314 , П И
65677.952.312, ПИ 65677.952.313, ПИ 65677.952.304,
П И 6 5 67 7.9 52 . 3 0 5, П И 6 5 67 7.9 52 . 3 0 6 , П И
65677.952.307, ПИ 65677.952.308, ПИ 65677.952.309,
ПИ 65677.952.311 и част от ПИ 65677.603.818 по
кадастралната карта на землище Свиленград,
област Хасково. Проектът е изложен в сградата
на общината, стая № 214. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2428
177. – Община с. Гърмен, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 266, протокол
№ 12 от 3.12.2020 г., е одобрен ПУП – парцеларен
план за кабелно трасе на електропровод СрН 20
kV, захранващ УПИ VII и ХVII, кв. 61 по плана
на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград,
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преминаващ през поземлен имот с идентификатор
18366.138.307, местност Шопарланка, по одобрената
със Заповед № 18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище с. Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград – полски път
на община Гърмен, и поземлен имот с идентификатор 18366.138.205, местност Шопарланка, по
одобрената със Заповед № 18-299 от 13.05.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта и кадастрални регистри на землище с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград – нива
на община Гърмен.
2429

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от З. К. К., с която се оспорва
чл. 33у, чл. 33ф и приложение № А17 от Наредба
№ 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване
и достъп до търговския регистър и до регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, по което
е образувано адм. д. № 2333/2021 г. по описа на
Върховния административен съд. Делото е насрочено за 2.11.2021 г.
2504
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по жалба на кмета на община Благоевград (поправена) срещу Решение № 377 по протокол № 17
от заседание на Общинския съвет – Благоевград,
на 26.11.2020 г. в частите по т. 1, 2 и 3, с което са
приети промени в бюджета на Община Благоевград
за 2020 г., е образувано адм. дело № 4/2021 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.05.2021 г. от 10,10 ч.
2519
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Масис Аршак Бояджиян от гр. Варна,
подадена чрез адв. Мария Димитрова и адв. Изабела Иванова, срещу разпоредбата на чл. 3, т. 5 от
Наредбата за обществения ред, приета от Общинския съвет – Варна, с Решение № 5220-12(56) от 2,
3.08.2007 г., многократно изменяна, като в частта
на оспорваната разпоредба наредбата е изменена
с Решение № 1983-9 по протокол № 39 от заседание на Общинския съвет – Варна, проведено на
4.02.2015 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 528/2021 г. на Административния съд – Варна,
ХХV състав, насрочено за 13.05.2021 г. от 10,30 ч.
2505
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от Фондация „Върховенство на закона“, София,
ЕИК 205988920, представлявана от Юлия Петрова
Ненчева, чрез адв. И. Янков срещу разпоредбите
на чл. 10, ал. 1 – 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Полски Тръмбеш, за което
е образувано адм. д. № 210/2021 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 28.05.2021 г. от 10 ч.
2492
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Административния съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 152/2021 г. по
оспорване на Фондация „Върховенство на закона“,
представлявано от председателя Юлия Ненчева,
чрез процесуалния представител А двокатско
дружество „Янков, Ненчев, Гочев и Янкова“, чрез
адв. Иван Янков срещу чл. 3, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – Монтана. Конституирани страни по делото
са: оспорваща страна – Фондация „Върховенство
на закона“ – София, ответник – Общинският
съвет – Монтана, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 152/2021 г. е насрочено
за 14.05.2021 г. от 10,30 ч.
2493
Административният съд – Монтана, на основание чл. 215 във връзка с чл. 1 ЗУТ съобщава,
че е образувал адм. д. № 122/2021 г. по жалба
на „Славчо Спасов и синове“ – ООД, с. Горна
Вереница, против Заповед № РД-02-15-14 от 3
февруари 2021 г. на зам.-министър на МРРБ
(ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г.), с която е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Модернизация
на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 61+750 (километраж по съществуващ път
І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до
км 102+060 (километраж по съществуващ път
І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), засягащ
землищата на с. Ружинци, с. Гюргич, с. Плешивец
и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин,
с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново,
с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница,
с. Долна Вереница, с. Смоляновци, с. Войници
и с. Клисурица, община Монтана, област Монтана, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта, в частта, с която е одобрен
проектът за ПУП – ПП, за мястото, на което е
предвидено изграждане на паркинг и надлез, а
именно от км 89+994.63 до км 90+270.81. Указва
на всички заинтересовани лица, че могат да бъдат
конституирани като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване. Конституирани страни по делото са:
оспорващ – „Славчо Спасов и синове“ – ООД,
с. Горна Вереница, и ответник – зам.-министър
на МРРБ. Административно дело № 122/2021 г.
е насрочено за 20.05.2021 г. от 10 ч.
2509
Административният съд – Пазарджик, ХII
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920, представлявана от председателя Юлия Петрова Ненчева,
чрез процесуален представител АД „Янков, Ненчев, Гочев и Янкова“ чрез адв. Иван Янков – управител, със съдебен адрес: София, ул. Дамян Груев
№ 29, ет. 2, против чл. 18 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – Велинград.
По жалбата е образувано адм. д. № 362/2021 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
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ХII състав, насрочено за разглеждане в о.с.з. на
12.05.2021 г. от 11,50 ч.
2506
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от адв. Георги Василев
Геров срещу Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г.
на министъра на здравеопазването в частта є
по т. 7, с която след изписване от лечебно заведение за болнична помощ лицата по т. 5 и 6 се
поставят на задължителна изолация в домашни
условия за 14-дневен период с предписание по
образец съгласно приложение № 2 на директора
на съответната регионална здравна инспекция, по
която е образувано адм. д. № 799/2021 г. по описа
на Административния съд – София-град, ХVІІ
тричленен състав, насрочено за 4.06.2021 г. от 14 ч.
2507
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Адвокатско дружество „Есен Фикри“
и Адвокатско дружество „Фотева, Танев, Минчев“
срещу Условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проекти за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 по Процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002 – 2.073 „Подкрепа на микро- и малки
предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“ в частта
по т. 11.1 – Критерии за допустимост на кандидатите, подточка 1 в частта „регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите“,
както и на Методология и критерии на Комитета
за наблюдение на ОПИК за подбор на операции в
частта относно изискването „регистрирани съгласно
Търговския закон или Закона за кооперациите“,
по което е образувано адм. д. № 4697/2020 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХVІ тричленен състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 4.06.2021 г. от 11 ч.
2459
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 234/2021 г. по описа на съда по жалба на Иван
Георгиев Коцев и Дафинка Стоянова Коцева от
с. Костенец, община Костенец, с искане за обявяване нищожност на Решение № 72 по протокол № 9
от 5.08.2010 г. на Общинския съвет – Костенец, в
частта му досежно следните приети решения: „1.
Да не се обслужват граждани и фирми – длъжници на Община Костенец по Закона за местните
данъци и такси, по договори за наеми, договори за
осъществяване на рекламна дейност, туристически
такси, глоби и имуществени санкции. 2. Да не се
сключват договори с длъжници към Община Костенец – физически и юридически лица. 3. Да не се
предоставят услуги по Наредбата за определянето и
администрирането на местни данъци, такси и цени
на услуги на територията на община Костенец“.
Административно дело № 234/2021 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.06.2021 г. от 10,30 ч.
2517
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по жалба на Фондация „Върховенство
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на закона“, ЕИК 205988920, представлявана от
председателя Юлия Ненчева, против чл. 8, ал. 1 и
2 от Наредбата за общинската собственост, приета
от Общински съвет – Пирдоп, е образувано адм.
дело № 295/2021 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 9.06.2021 г. от 10 ч.
2518
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Маринела Динева Йорданова против Заповед № РД-З-123 от 10.02.2021 г.
на кмета на община Търговище. По жалбата е
образувано адм. д. № 60/2021 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни:
Маринела Динева Йорданова от гр. Търговище и
кметът на община Търговище. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.05.2021 г. от 10,50 ч.
2491
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“, ЕИК 205988920,
представлявана от председателя Юлия Петрова
Ненчева, срещу чл. 6, ал. 4 – 7 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общинския съвет – Смядово. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 117/2021 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 7.06.2021 г. от 10 ч.
2520
Софийският градски съд, гражданско отделение,
брачни състави, VI брачен състав, призовава Анастасиус Василис Муратидис, роден на 20.11.1960 г. в
Република Гърция, без постоянен и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на Софийския
градски съд, гражданско отделение, брачни състави, VI брачен състав – София, бул. Витоша № 2,
в качеството на ответник по гр. д. № 5308/2020 г.
на СГС, за да получи препис от подадената от
Никола Николов Вайзов, ЕГН 9906226484, искова
молба заедно с приложените към нея писмени
доказателства и разпореждане по чл. 131 от ГПК.
Ако в указания срок ответникът не се яви в съда,
за да получи преписи от съдебните книжа или
не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2510
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VI състав, съобщава на Денис Ахметович, гражданин на Република Сърбия, роден на 14.03.1988 г.
в гр. Тутин, Република Сърбия, сега с неизвестен
адрес, че следва да се яви в съда на 20.05.2021 г. в
10 ч. и да получи съдебните книжа като ответник
по гр. д. № 906/2021 г. на РС – Добрич, заведено
от Здравка Петрова Ахметович, ЕГН 8604037914,
по иск за прекратяване брака на страните. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще му назначи особен представител.
На основание чл. 40 от ГПК ответникът, който
живее в чужбина, е длъжен да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник
по делото в Република България. Ако не направи
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това, всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени.
2511
Софийският районен съд, I ГО, 51 състав, е
образувал гр. д. № 28847 по описа за 2020 г. по иск,
предявен от „Банка ДСК“ – АД, срещу Кайъхан
Джерен, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК
на исковата молба, след като получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочи и съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
2494
Софийският районен съд, II гражданско отделение, 67 състав, призовава Иванка Тодорова Раид
като ответница по гр. д. № 882/2016 г. по описа
на Софийския районен съд, 67 състав, да се яви
в деловодството на 67 състав, Софийски районен
съд, София, бул. Борис ІІІ № 54, за получаване
на искова молба и приложенията към същата по
настоящото дело. Ако въпреки обнародването в
„Държавен вестник“ ответницата не се яви в съда,
съдът ще є назначи особен представител.
2495
Търговищкият районен съд уведомява Мехмет
Юстюн, роден на 18.08.1980 г., гражданин на Република Турция, че има качеството на ответник по
гр. д. № 419/2021 г. по описа на Районния съд – Търговище, 7 състав, образувано по предявен от Севилджан Ахмед Юстюн иск по чл. 49, ал. 1 от СК.
Указва на ответника, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да се
яви в канцеларията на Районния съд – Търговище,
за да получи книжата по чл. 131 от ГПК, както и
да посочи адрес в Република България, на който
да бъде призован за делото.
2508
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 2768/2020 г. по описа на съда по предявено на
30.11.2020 г. с вх. № 266000/30.11.2020 г. мотивирано
искане против ответника Йосиф Стефанов Христов и Неджмие Ахмед Христова за отнемане на
имущество в полза на държавата на обща стойност
157 137,10 лв., за което не са установени законни
източници на средства, както следва:
От Йосиф Стефанов Христов и Неджмие Ахмед
Христова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сграда с идентификатор 07079.655.137.1 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас,
одобрена със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Тракиец № 34,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.655.137, със застроена площ 64 кв. м; брой
етажи – 1; с предназначение на сградата – жилищна сграда еднофамилна; стар идентификатор – няма. Съгласно предходни документи за
собственост сградата представлява: едноетажна
масивна жилищна сграда – западен близнак,
със застроена площ 88,50 кв. м, състояща се от
две спални, кухня-трапезария, дневна, килер и
баня – WC, при граници: североизток – външен
зид и източен близнак, северозапад – външен
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зид, югоизток – външен зид, югозапад – външен
зид, изградена в бивш УПИ XIX-1024 в кв. 62 по
отменения план на ж.к. Меден рудник, зона „Г“,
Бургас, целият с площ 777 кв. м, при граници: североизток – УПИ I, северозапад – УПИ XX-1021,
югоизток – ул. Тракиец, югозапад – имот с пл.
№ 1025, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 140, том II, peг.
№ 2880, дело № 314 от 21.12.2017 г. на нотариус
peг. № 257 в НК (вх. peг. № 18207/21.12.2017 г., акт
№ 131, том 51, дело № 9632/2017 г. на СВ – Бургас). Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 108 000 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „740 ИА“, peг.
№ А4202НН, № на рама – WBAGG81000DF88045,
№ на двигателя – 448S251112026, цвят – тъмносин металик, дата на първоначална регистрация – 1.06.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба от 17.01.2019 г. Пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент – 4000 лв.
От Йосиф Стефанов Христов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, peг.
№ А9740ВК, № на рама – WF0NXXGCANSJ64773,
№ н а д ви г ат е л я – R K AT R 562 31, ц в я т – че рен металик, дата на първоначална регистрация – 19.04.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 3.10.2013 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 700 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „325 ТДС“,
peг. № А1326МТ, № на рама – WBACC31030CG21476,
№ на двигателя – 256Т131857975, цвят – черен
металик, дата на първоначална регистрация –
19.06.1996 г., придобит с договор за покупко-продажба от 21.12.2015 г. Пазарна стойност на автомобила
към настоящия момент – 1900 лв.
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Б М В “, м о дел „7 ЕР РЕИХЕ“, peг. № А 2021МХ, № на
рама – W BAGF21080DF67492, № на двигателя – 308S152010860, цвят – лилав металик, дата на
първоначална регистрация – 24.08.1994 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 20.05.2016 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2100 лв.
От Йосиф Стефанов Христов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Ескорт“, peг. № А1725ВВ, № на
рама – WF0NXXGCANSL61450, № на двигателя – RDASL61450, към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 200 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „725 ТДС“, peг.
№ А4560ММ, № на рама – WBAGE01060DH84997,
№ на двигателя – 256Т121718713, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация – 4.07.1997 г.
към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 1100 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, peг.
№ А8293МР, № на рама – WBADF710X0BS45672,
№ на двигателя – 256Т130378846, цвят – бял, дата
на първоначална регистрация – 10.02.1998 г., към
датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 2450 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Вектра 1.6“, peг. № А4220МС,
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№ на рама – W0L0JBF35Y7064379, № на двигателя – Y16XE20P36765, цвят – тъмносин металик,
дата на първоначална регистрация – 15.05.2000 г.,
към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 10 300 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „735 И“, peг.
№ А7664МС, № на рама – WBAGL41010DL91385,
№ на двигателя – N62B36A52272747, цвят – черен,
дата на първоначална регистрация – 19.04.2002 г.,
към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 5000 лв.,представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност на лек автомобил марка „БМВ“, модел
„730 Д А вт омат ик“, peг. № А7677К Н, № на
рама – W BAGM2I050DR 55847, № на двигателя – 2306D231655577, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрация – 31.03.2005 г., към
датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 900 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, peг.
№ А3809МТ, № на рама – WBADF71020BS41180,
№ на двигателя – 256Т121078791, цвят – тъмносин металик, дата на първоначална регистрация – 24.11.1997 г., към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 8500 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 5“, peг.
№ А6492МХ, № на рама – WBAFA71090LU93588,
№ на двигателя – 306D131965343, цвят – черен,
дата на първоначална регистрация – 2.01.2003 г.,
към датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „523 И“, peг. № А9148 MX, № на
рама – WBADM41020GM05549, № на двигателя – 256S437101935, цвят – черен, дата на първоначална регистрация – 5.02.1999 г., към датата на
отчуждаването му.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра 1.6 И“, peг. № А8210НА,
№ на рама – W0L0TGF35Y8118762, № на двигателя – X16XEL20N41109, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрация – 26.07.2000 г., към
датата на отчуждаването му.
Сумата в размер 747,65 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от Йосиф
Стефанов Христов по разплащателна сметка с
IBAN BG22STSA93000024841006 в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йосиф Стефанов Христов.
Сумата в размер 149,81 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от Йосиф
Стефанов Христов по разплащателна сметка с
IBAN BG22STSA93000024841006 в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йосиф Стефанов Христов.
От Йосиф Стефанов Христов и Неджмие Ахмед
Христова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„БМВ“, модел „525 Д“, peг. № А5615НМ, № на
рама – W BA DL91040GW50370, № на двигателя – 256D130039414, цвят – черен, дата на първоначална регистрация – 6.04.2000 г., към датата на
отчуждаването му.
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От Неджмие Ахмед Христова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 189,64 лв., представляваща
вноски на каса и послужила за погасяване на потребителски кредит съгласно договор № 7000811360
от 5.10.2018 г. по разплащателна сметка с IBAN
BG98TB1B93101078744401 в левове в „Ти Би Ай
Банк“ – ЕАД, с титуляр Неджмие Ахмед Христова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 6.07.2021 г. от 10 ч. В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“
на настоящото обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд по
настоящото дело.
2516
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 2767/2020 г. по описа на съда по предявено на
30.11.2020 г. с вх. № 265998/30.11.2020 г. мотивирано
искане против ответника Марин Валентинов Добрев
с постоянен адрес: Бургас, ул. Любен Каравелов
№ 78, ет. 5, за отнемане на имущество в полза на
държавата на обща стойност 891 986,87 лв., за което
не са установени законни източници на средства,
както следва:
І. От Марин Валентинов Добрев на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 4100 лв.:
Равностойността на 100 дружествени дяла в
размер 100 лв. от капитала на „Вино Ем Ви Ди
86“ – ЕООД, ЕИК 204334273.
Лек а вт омоби л марк а „Си т роен“, модел
„Ц4“, регистрационен номер А7042ММ, № на
рама V F 7L A NF UC74144133, № на двигат ел я
NFU10FX5G2490800, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрация 29.11.2005 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4000 лв.
II. От Марин Валентинов Добрев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 916 586,87 лв.:
Сумата в размер 220 лв., получена от продажбата
на 20 дружествени дяла от капитала на „Вино Ем
Ви Ди“ – ЕООД, ЕИК 200935223.
Сумата в размер 200 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на
„Маб – 09“ – ЕООД, ЕИК 200923071.
Сумата в размер 18 995 лв., представляваща
предоставен заем от Марин Валентинов Добрев
на „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223,
за 2017 г.
Сумата в размер 2565 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредитната карта по
разплащателна сметка с кредитна карта с IBAN
BG03FINV915010BGN0QV1M в левове, открита
на 10.02.2011 г. в „ПИБ“ – АД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 11 334,36 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в
левове, открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 16 912,14 лв., представляваща
вноски на каса от трето лице Ангел Димов Костади-
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нов с пълномощно № 2024/2013 г. по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 2280,92 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 9731,13 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в
левове, открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 3805 лв., представляваща вноски на каса от трето лице Ангел Димов Костадинов
с пълномощно № 2024/2013 г. по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4812,44 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93 000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 669,18 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от трето
лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно
№ 2024/2013 г. по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 1182 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 5512,30 лв., представляваща вноски на каса от трето лице Ангел Димов
Костадинов с пълномощно № 2024/2013 г., послужила за плащане на погасителните вноски
по кредит по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 82 лв., представляваща превод
от трето лице по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4949,33 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от трето
лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно
№ 2024/2013 г. по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 275 лв., представляваща превод
от трето лице по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4194,36 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в
левове, открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Марин Валентинов Добрев.
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Сумата в размер 7615,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 1583,74 лв., трансферирана от
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща вноски на каса по разплащателна
сметка за обслужване на плащанията с кредитна
карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита
на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4852,55 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията
с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374,
открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 50 лв., трансферирана от сметка
с IBAN BG58STSA93000021591731, представляваща
погасителните вноски по кредитната карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията
с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374,
открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в общ размер 1033,11 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806,
представляваща погасителни вноски по кредитната карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN
BG29STSA93000023914045 в левове, открита на
4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4550 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с
кредитна карта с IBAN BG29STSA93000023914045 в
левове, открита на 4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 4,08 евро е левова равностойност 7,98 лв., трансферирана от сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806, представляваща вноски
на каса по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG40STSA93000025766935, открита на 11.12.2018 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 12 473,24 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013
в левове, открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в общ размер 58,64 лв., трансферирана от
сметка с IBAN BG87UNCR70001522562302, представляваща вноски на каса по основна сметка модула
безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013 в
левове, открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в общ размер 37,11 лв., трансферирана от
сметка с IBAN BG13UNCR70001520614904, представляваща вноски на каса по основна сметка модула
безком. пл. с IBAN ВG73UNCR70001522150013 в
левове, открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 10 322 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта по погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с
IBAN BG13UNCR70001520614904 в левове, открита
на 5.06.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
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Сумата в размер 7935 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитната карта по погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с
IBAN BG87UNCR70001522562302 в левове, открита
на 11.03.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Марин Валентинов Добрев.
Сумата в размер 205,71 лв., представляваща
платена щета по сключена застраховка от ЗАД
„Алианц България Живот“ – АД.
Сумата в размер 462 164,23 лв., представляваща
парични вноски от Марин Валентинов Добрев във
„Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223, за
периода от 2010 г. до 2015 г.
Сумата в размер 287 278 лв., представляваща
част от направените парични вноски от Марин
Валентинов Добрев във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД,
с ЕИК 200935223, през 2016 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 6.07.2021 г. от 11 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Бургаския окръжен съд по
настоящото дело.
2448
Сливенският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 40/2021 г. по предявена на 25.01.2021 г. искова
молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, постъпило в съда с вх. № 260487, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с
цена на иска 202 831,75 лв. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
І. От Вангел Стефанов Стефанов и Анастасия
Стефанова Халачева на основание чл. 150 във връзка с чл. 143, т. 2, чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 27 000 лв.:
Недвижим имот: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 67338.524.83.2.2 по кадастралната
карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД18-31 от 19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра,
изменена със Заповед № КД-14-20-317 от 14.04.2008 г.
на СГКК – Сливен, с адрес Сливен, ж.к. Сините
камъни, бл. 24, вх. В, ет. 1, ап. 2, с предназначение – жилище, апартамент, със застроена площ
34,13 кв. м, състоящ се от дневна, кухня с бокс и сервизни помещения, при граници и съседи: на същия
етаж – обект с идентификатор 67338.524.83.2.1, обект
с идентификатор 67338.524.83.2.3, под обекта – няма,
над обекта – с идентификатор 67338.524.83.2.6, обект
с идентификатор 67338.524.83.2.7, ведно с избено
помещение № 5 с полезна площ 1,94 кв. м, при
граници: изток – мазе № 6, север – зид с вх. „Г“,
юг – коридор. Пазарна стойност на имота към
настоящия момент – 27 000 лв.
IІ. От Панайотка Христова Стефанова на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 6000 лв.:
Сумата 6000 лв., представляваща паричната
равностойност на 100 дружествени дяла oт капитала
на „Ликтранс“ – ЕООД, ЕИК 119672027.
ІІІ. От Вангел Стефанов Стефанов и Панайотка
Христова Стефанова на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 106 300 лв.:
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Сумата в размер 11 500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, регистрационен номер – СН1700АК, № на рама –
WDC1631131X735722, № на двигателя – без номер,
цвят – светлосив металик, дата на първоначална
регистрация – 1.01.2000 г.
Сумата в размер 33 300 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Е320 ЦДИ“, регистрационен номер – СН7900АК, № на рама – WDB2110261А620277,
№ на двигател я – 64896130 079544, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация – 24.03.2008 г.
Сумата в размер 22 500 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Е200 ЦДИ“, регистрационен номер – СН8709КА, № на рама  – WDB2110071В216665,
№ на двигателя – 646821301000666, цвят – черен
металик, дата на първоначална регистрация –
7.08.2007 г.
Сумата в размер 12 000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц220 ЦДИ“,
р ег ис т р а ц ионен но м е р – С Н19 89 С А , № н а
рама – W DB2030 0661А173942, № на двигателя – 61196230387753, цвят – светлосив металик,
дата на първоначална регистрация – 3.07.2001 г.
Сумата в размер 10 250,98 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Е280 ЦДИ“, регистрационен номер – СН7835АК, № на рама – WDB2110231А702652,
№ на двигател я – 6489613010 0996, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация – 5.01.2005 г.
Сумата в размер 16 749,02 лв., представляваща
изплатено обезщетение по застраховка „Пълно
КАСКО“ на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Е280 ЦДИ“, регистрационен номер – СН7835АК,
със ЗП № 440111191000227.
IV. От Панайотка Христова Стефанова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 60 825,75 лв.:
Сумата в размер 23 000 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Ц200 ЦДИ“, регистрационен номер – СН9878КА, № на рама – WDB2110071В269332,
№ на двигателя – 64682130158229, цвят – бял, дата
на първоначална регистрация – 20.05.2008 г.
Сумата в размер 13 600 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С500
4 МАТИК“, регистрационен номер – СН7484АС,
№ на рама – WDD2210861А121168, № на двигателя – 27396830123095, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 1.02.2007 г.
Сумата в размер 12 000 лв., представляваща
паричната равностойност на лек автомобил марка
„Джип“, модел „Гранд Чероки“, регистрационен номер – СН0556АТ, № на рама – 1JGR48K15C510424,
№ на двигател я – без номер, цвят – светлосив металик, дата на първоначална регистрация – 28.02.2005 г.
Сумата в размер 12 015,75 лв., представляващи вноски на каса от Панайотка Христова
Стефанова, послужила за погасителните вноски по кредитна карта, картова сметка с IBAN
BG71RZBB91551007061524 в левове в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
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Сумата в размер 210 лв., представляващи вноски
на каса от трети лица, послужила за погасителните
вноски по кредитна карта, картова сметка с IBAN
BG71RZBB91551007061524 в левове в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
V. От Вангел Стефанов Стефанов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 2706 лв.:
Сумата в размер 6 лв., представляваща вноски на каса в разплащателна сметка с IBAN
BG15PRCB92301029254126, с титуляр Вангел Стефанов Стефанов, ЕГН 7501045865, служебно трансферирана по сметка на „Ликтранс“ – ЕООД, с
IBAN BG72PRCB92301016732728, в „Прокредит
банк“ – ЕАД.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща вноски на каса от Вангел Стефанов Стефанов, в разплащателна сметка с IBAN BG59PRCB92301029254110
на „Прокредитбанк“ – ЕАД, с титуляр Вангел
Стефанов Стефанов, ЕГН 7501045865, послужила
за превод към трети лица.
Сумата в размер 700 лв., представляваща вноска
на каса от трето лице, в разплащателна сметка
с IBAN BG59PRCB92301029254110 на „Прокредитбанк“ – ЕАД, с титуляр Вангел Стефанов Стефанов,
ЕГН 7501045865.
Делото е насрочено за 5.07.2021 г. от 9,30 ч. с
резервна дата – 13.09.2021 г. от 9,30 ч. В двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
настоящото обявление третите заинтересовани
лица, които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Сливенския окръжен съд в
настоящото дело.
2400
Хасковският окръжен съд на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 30 по описа на съда за 2021 г. по мотивирано
искане на КПКОНПИ за отнемете в полза на държавата имущество от Христо Насков Иванов, ЕГН
7910102406, с постоянен и настоящ адрес: Димитровград, област Хасково, община Димитровград,
бул. Съединение № 66, вх. А, ап. 4, ет. 2, и Мария
Георгиева Иванова, ЕГН 8006178479, с постоянен
и настоящ адрес: Димитровград, област Хасково,
община Димитровград, бул. Съединение № 66,
вх. А, ап. 4, ет. 2, с цена на иска 192 934,87 лв.,
както следва:
От Христо Насков Иванов, ЕГН 7910102406, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
99 617,27 лв.:
Сумата в общ размер 755 лв., представляваща
облага от престъпната дейност на Христо Насков
Иванов, ЕГН 7910102406, а именно получени лихви
от предоставени заеми на Юзджан Фикрет Сали,
Султана Ангелова Сашева, Кристина Николова
Демирева и Стойчо Митков Асенов.
Сумата в размер 1250 лв., представляваща
предоставени заемни средства на Юзджан Фикрет
Сали, Султана Ангелова Сашева, Кристина Николова Демирева и Стойчо Митков Асенов, свързани
с престъпната дейност на Христо Насков Иванов,  
ЕГН 7910102406.
Сумата в размер 11 500 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 31, том
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2, рег. № 1994, дело № 156/2014 г. на нотариус
№ 355, вписан в СВ – Димитровград, под № 147,
т. 4, дв. вх. рег. № 1081/19.03.2014 г., и отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 106, том 4, рег. № 7181, дело № 522/2015 г.
на нотариус № 355, вписан в СВ – Димитровград,
под № 162, т. 9, дв. вх. рег. № 3179/1.09.2015 г.
Сумата в размер 16 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 20,
том 1, рег. № 393, дело № 16/2018 г. на нотариус
№ 096, вписан в СВ – Димитровград, под № 63, т. 1,
дв. вх. рег. № 135/17.01.2018 г., и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 107, том 1, рег. № 1356, дело № 98/2018 г.
на нотариус № 096, вписан в СВ – Димитровград,
под № 81, т. 3, дв. вх. рег. № 841/19.03.2018 г.
Сумата в размер 3200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил, марка и модел „Форд Транзит“,
с рег. № Х2191ВТ, рама № WF0СХХGВVСVК20371,
двигател № – няма данни, цвят: бял, допълнителен
цвят: светлосив, дата на първоначална регистрация – 30.01.1998 г., придобит с договор за покупкопродажба от 9.10.2011 г. и отчужден на 6.03.2015 г.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка и модел „Ауди А4“, с рег.
№ Х1175ВН, рама № WAUZZZ8DZSA007618, двигател № АDR007874, цвят: тъмнозелен металик, дата
на първоначална регистрация – 9.02.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на 27.03.2013 г.
и отчужден на 28.07.2014 г.
Сумата в размер 1600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Мерцедес Ц 180“, с рег.
№ Х0661ВХ, рама № WDB2020181А384138, двигател
№ 11192010207794, цвят: тъмносин металик, дата на
първоначална регистрация – 19.10.1996 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 16.11.2015 г. и
отчужден на 15.01.2018 г.
Сумата в размер 1100 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка и модел „Опел Вектра“
с рег. № Х7668ВТ, рама № W0L000036Т1194594,
двигател № Х16ХЕL20653278, цвят: бордо металик,
дата на първоначална регистрация – 31.01.1997 г.,
придобит с договор за покупко-продажба от
17.11.2013 г. и отчужден на 28.11.2017 г.
Сумата в общ размер 1100 лв., представляваща
сбор от получени без основание парични средства
чрез система за бързо разплащане „Еаsу Рау“ от
Христина Желязкова Касавълчева.
Сумата в общ размер 57 552,27 лв., представляваща сбор от получени парични преводи от
трети лица в периода от 2011 г. до 2019 г. вкл.
без основание, чрез система за бързо разплащане
„Cаsh Express“.
Сумата в общ размер 3740 лв., представляваща
сбор от наредени парични преводи от трети лица
чрез система за бързо разплащане „Саsh Ехрress“
през 2012 г., 2015 г., 2016 г. и 2019 г.
Сумата в общ размер 250 лв., представляваща
сбор от получени пощенски парични преводи от
Господинка Недева Димитрова през 2019 г. чрез
„Български пощи“ – ЕАД.
Сумата в общ размер 70 лв., представляваща
получени пощенски парични преводи от Жана
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Георгиева Соколова през 2015 г. чрез „Български
пощи“ – ЕАД.
От Христо Насков Иванов, ЕГН 7910102406, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 85 590 лв.:
1/8 ид. ч. от недвижим имот: самостоятелен
обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор № 21052.1006.17.1.4 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: стая, кухня и санитарен възел,
с площ на обекта 50,50 кв. м, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
21052.1006.17, с адрес на обекта: Димитровград, кв.
Марийно, ул. Родопи, блок № 19, вх. А, ет. 2, ап.
4, при съседи на самостоятелния обект: на същия
етаж: 21052.1006.17.1.3, под обекта: 21052.1006.17.1.1
и 21052.1006.17.1.2, ведно с прилежащото избено
помещение № 4 с площ 15,78 кв. м, при граници
и съседи: изток – общински имот, запад – коридор
и стълбище, север – общински имот, и от юг – коридор и избено помещение № 1, ведно с 22,84 %
ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж върху имота, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 38, том 2,
рег. № 1652, дело № 135/2011 г. на нотариус № 398,
вписан в СВ – Димитровград, под № 74, том 3, дв.
вх. рег. № 761/16.03.2011 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 1530 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 21052.1006.169.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с предназначение: жилище, апартамент,
състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, с
площ на обекта 58,69 кв. м, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор
21052.1006.169, с адрес на обекта: Димитровград,
кв. Марийно, бул. Съединение, блок № 66, вх. Б,
ет. 1, ап. 1, при съседи на самостоятелния обект: на
същия етаж: 21052.1006.169.11.2, под обекта: няма,
над обекта: 21052.1006.169.11.5, ведно с прилежащото
избено помещение № 1 с площ 12,71 кв. м, при
граници и съседи: изток – коридор и свободно мазе
от вх. Б, запад – общински имот, север – общински
имот, и от юг – избено помещение № 3 от вх. Б,
ведно с прилежащите към имота 8,99 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху имота, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 185, том 4,
рег. № 5164, дело № 661/2012 г. на нотариус № 398,
вписан в СВ – Димитровград, под № 124, т. 17, дв.
вх. рег. № 4573/16.10.2012 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 18 560 лв.
Поземлен имот с идентификатор № 21052.1006.150
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на Димитровград, одобрени със Заповед № РД-1838 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, с адрес на имота: Димитровград, ул. Търново № 28, с площ на имота
582 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен
план: 265, кв. 21А, парцел 4, при граници и съседи: 21052.1006.149; 21052.1006.165; 21052.1006.151 и
21052.1006.118, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86, том 1, рег.
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№ 1205, дело № 79/2018 г. на нотариус № 096, вписан
в СВ – Димитровград, под № 142, т. 2, дв. вх. рег.
№ 630/1.03.2018 г., ведно с построената в имота: двуетажна сграда с идентификатор 21052.1006.150.1, със
застроена площ 86 кв. м, на два етажа, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна; сграда с
идентификатор 21052.1006.150.5, със застроена площ
56 кв. м, на един етаж, с предназначение: сграда за
търговия, с пазарна стойност към настоящия момент
65 000 лв.
Лек автомобил, марка и модел „Опел Астра“,
с рег. № Х1804ВА, рама № W0L000051N2676430,
двигател № 17D14338960, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 4.06.1992 г., придобит с договор за покупко-продажба от 7.01.2013 г., с пазарна
стойност към настоящия момент в размер 500 лв.
От Мария Георгиева Иванова, ЕГН 8006178479,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер
5627,60 лв.:
Сумата в общ размер 2277,60 лв., представляваща
сбор от получени парични преводи без основание,
чрез система за бързо разплащане „Саsн Ехрress“
през 2017 г. и 2018 г.
Сумата в общ размер 2470 лв., представляваща сбор от получени пощенски парични преводи
без основание чрез „Български пощи“ – ЕАД, в
периода от 2015 г. до 2018 г.
Сумата в общ размер 880 лв., представляваща
сбор от наредени пощенски парични преводи без
основание чрез „Български пощи“ – ЕАД, в периода
от 2017 г. до 2019 г.
От Христо Насков Иванов, ЕГН 7910102406, и Мария Георгиева Иванова, ЕГН 8006178479, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 1200 лв.:
Сумата в размер 1200 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Опел Зафира“, с рег.
№ Х8885КН, рама № W0L0TGF7512190526, двигател без номер, цвят: зелен, дата на първоначална
регистрация 23.03.2001 г., придобит с договор за
покупко-продажба от 8.12.2016 г. и отчужден на
29.03.2019 г.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество – предмет на искането, с оглед разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок два
месеца считано от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
Насрочва делото за първо съдебно заседание на
12.07.2021 г. от 10 ч., за която дата да се призоват
страните.
2399

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 26.05.2021 г. в
17 ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад на УС
за дейността на АПН през 2020 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на АПН за 2020 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през 2020 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
2481
19. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„София – юг“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на 12.06.2021 г. в 11 ч. в сградата на БЧК
в с. Лозен, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за 2020 г.; 2. отчетен доклад на КРК за
2020 г.; 3. приемане на финансов план за 2021 г.;
4. избор на председател на УС на сдружението; 5.
избор на членове на УС на сдружението; 6. избор
на председател на КРК; 7. избор на членове на
КРК; 8. избор на делегати на сдружението за общото събрание на НЛРС – СЛРБ. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2417
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Мотоклуб – Братя от ада“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 5 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
20.06.2021 г. от 19 ч. в сградата на клуба в София,
ул. Траян Танев № 32, при дневен ред: избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 20 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2527
22. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост – София, на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.06.2021 г. в 14 ч., в София, зала „Централ“ на
хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за дейността на Българската
камара на химическата промишленост за периода
юни 2020 г. – юни 2021 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за приходите и разходите на
БКХП за 2020 г.; 3. избор на управителен съвет,
контролен съвет и председател на БКХП; 4. приемане на промени в устава на БКХП; 5. приемане
на Основни направления за дейността на БКХП
за периода юни 2021 г. – юни 2022 г. и бюджет за
2021 г.; 6. други. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение в офиса
на камарата – София 1309, бул. Ал. Стамболийски
№ 205, ет. 6, стая 612. Поканват се представители
на всички членове или писмено упълномощени
от тях лица да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 9, ал. 6 от
устава на камарата и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
2366
28. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
по хранителна промишленост към ФНТС“ (СХП
към ФНТС) – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 24.06.2021 г.
в 10,30 ч. в Националния дом за наука и техника,
София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2020 г. и годишния
финансов отчет за 2020 г.; 2. приемане отчета на
контролния съвет за 2020 г.; 3. приемане бюджета
на съюза за 2021 г.; 4. приемане на програма на
съюза за 2021 г.; 5. освобождаване на членовете на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5   

управителния съвет и контролния съвет и избор на
членове на новия управителен съвет и контролен
съвет на СХП към ФНТС; 6. промени в устава на
СХП към ФНТС; 7. избор на делегати за общо събрание на ФНТС, което ще се проведе през 2021 г.
Представителството за участие в общото събрание
е: Всяко юридическо лице (колективен член) може
да участва в общото събрание с един делегат, който
е неговият представляващ, или упълномощено от
него лице. Индивидуалните членове, обединени в
структурни единици (клубове), могат да участват
с по 10 избрани делегати от всеки клуб.
2485
1. – Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители – София, на основание чл. 48, ал. 2
и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква годишно общо отчетно-изборно събрание
на 26.06.2021 г. в 9 ч. в Националния исторически
музей (НИМ), София, ул. Витошко лале № 16.
Събранието да се проведе при стриктно спазване
на всички противоепидемични мерки, наложени
от правителството на Република България поради
пандемията COVID-19, и да протече при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2020 г.; 2. приемане на бюджет за 2021 г.; 3.
вземане на решение относно размера на вноските
по чл. 10, т. 6 от устава на КЧСИ във връзка с
чл. 50, т. 5 от ЗЧСИ и начина на плащането им; 4.
избор на органи на камарата и на лица по чл. 10,
т. 11 от устава на КЧСИ; 5. вземане на решение
относно реализация на IT проекти на Камарата
на частните съдебни изпълнители. При липса на
кворум на основание чл. 49, ал. 1 от ЗЧСИ събранието ще се проведе в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2478
1. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб Локомотив 1929 – Нидо“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението на
29.06.2021 г. в 14 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружение „Волейболен клуб Локомотив
1929 – Нидо“ за 2020 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на сдружение „Волейболен клуб
Локомотив 1929 – Нидо“ за 2020 г.; 3. приемане
на проектобюджета за 2021 г.; 4. освобождаване
на членове на общото събрание и приемане на
нови; 5. приемане на нов устав на сдружението;
6. освобождаване от длъжност и отговорност
председателя и членовете на управителния съвет;
7. избор на председател и управителен съвет; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2389
22. – Управителният съвет на Сдружение на
Югозападните общини – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от
устава свиква общо събрание на 18.06.2021 г. от
11 ч. в заседателната зала на парк-хотел „Пирин“,
гр. Сандански, район „Хидрострой“ № 27, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО
за 2020 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО за 2020 г.;
3. отчет на контрольора за 2020 г.; 4. приемане на
работна програма за 2021 г.; 5. приемане на бюджет за 2021 г.; 6. приемане на промени в устава;
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7. други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място независимо от броя на
присъстващите.
2521
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
обществена полза „Настоятелство ОДГ 9 „Ален
мак“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 22, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
24.06.2021 г. в 16,30 ч. във Варна, ж.к. Чайка, до
бл. 61, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на сдружението финансов и за дейността
на съвета на настоятелите за периода 1.01.2020 г.
до 31.12.2020 г.; 2. избор на нов съвет на настоятелите и негов председател; 3. вземане на решение
за пререгистриране на сдружението съгласно § 25
от ПЗРЗИД на ЗЮЛНЦ в регистъра на ЮЛНЦ,
воден към Агенцията по вписванията; 4. вземане
на решение за прекратяване на настоятелството и
обявяване на сдружението в ликвидация; 5. определяне срок на ликвидацията; 6. избор на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2403
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб „Царевец“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.06.2021 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в гр. Горна Оряховица, бул./ул. Цар Иван Александър № 21, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за 2020 г. и до месец
март 2021 г.; проект за решение: приема отчета на
УС; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2020 г.; проект за решение: да се приеме ГФО за
2020 г. Материалите по дневния ред за събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в канцеларията по седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час по-късно, при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
2479
1. – Управителният съвет на Туристическо дружество „Синаница 2000“, гр. Кресна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на 11.06.2021 г. в 20 ч. в зала „5 октомври“ в сградата на Община Кресна при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на ТД
„Синаница 2000“; 2. отчет на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2020 г.; 3. отчет
на контролния съвет за дейността на дружеството
през 2020 г.; 4. избор на председател, членове на
УС и членове на КС; 5. приемане на програма за
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дейността и бюджет на дружеството за 2021 г.; 6.
избор на делегат за общото събрание на БТС; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 21 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2385
15. – Управителният съвет на „Ловно-рибарско
сдружение „Орел – 2001“ – Мъглиж, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква на 5.06.2021 г. от 10 ч. в Малката зала
на читалище „Пробуда“ – Мъглиж, редовно общо
отчетно-изборно събрание със следния дневен ред:
1. отчет за дейността през периода 2019/2020 г.; 2.
отчет на контролния съвет за периода 2019/2020 г.;
3. обсъждане и приемане на докладите и дейността
през отчетния период; 4. приемане бюджета на
сдружението за 2021/2022 г.; 5. промяна, изменяне и допълване на устава на сдружението; 6.
избор на председател на сдружението, УС и КС
на сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. При възникване на извънредна
епидемична обстановка и същата бъде удължена
през този период във връзка с епидемичната
обстановка срещу коронавирус събранието ще
се проведе на 4.07.2021 г. на същото място и при
същия дневен ред.
2456
1. – Управителният съвет на сдружение „Авто
Академик – в ликвидация“ – Русе, на основание
чл. 15, ал. 3 от устава, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на управителния съвет от 14.04.2021 г. свиква
общо събрание на 16.06.2021 г. в 10 ч. на открития
паркинг пред т.н. „Холандски склад“, в двора на
РУ „Ангел Кънчев“ – Русе, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за приемане годишния
отчет на ликвидатора; 2. вземане на решение за
приемане на баланса към датата на приключване
на ликвидацията и пояснителния доклад към него;
3. вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4. вземане на решение за
разпределение на имуществото на дружеството; 5.
вземане на решение за заличаване на дружеството
от Търговския регистър и изготвяне на декларации
от ликвидатора във връзка с чл. 273, ал. 1, 2 и 3
от ТЗ, с които се декларира, че след изтичане на
срока от вписването на поканата в Търговския
регистър и след като са уредени всички задължения на дружеството и остатъкът от имуществото,
поради липса на такова, не се разпределя, дружеството няма никакви задължения към кредитори
и държавни институции. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
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