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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за българския жестов език, приет от 48-ото 
Народно събрание на 24 януари 2023 г.

Издаден в София на 27 януари 2023 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
българския жестов език (ДВ, бр. 9 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „магистър“ се заменя с 
„бакалавър“ и накрая се добавя „от професи-
онално направление „Филология“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и регистрирани 
като лица, упражняващи свободна професия“.

§ 2. В чл. 17, ал. 2 накрая се добавя „или 
свидетелство за валидиране на професионална 
квалификация, съответно удостоверение за 
валидиране на професионална квалификация 
по част от професия“.

§ 3. В чл. 20, ал. 4  т. 2 се изменя така:
„2. извършване от компетентните органи 

на действия по разследването, съдебни след-
ствени и други процесуални действия по реда 
на Наказателно-процесуалния кодекс, както 
и при упражняване на правомощия по реда 
на Закона за Министерството на вътрешните 
работи.“

§ 4. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Правото на безвъзмездна пре-

водаческа услуга по чл. 20 е лично. Отказът 
от това право, както и прехвърлянето му са 
недействителни.

(2) Полученият непаричен доход от глухото 
или сляпо-глухото лице чрез осигурената без-
възмездна преводаческа услуга по чл. 20 не се 
облага с данък по реда на Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица.“

§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „протокол“ се заменя с 
„предавателно-приемателен протокол“.

2. Създава се ал. 6:
„(6) При промяна на обстоятелство, свърза-

но с осигуряването на преводаческата услуга 
по чл. 20, ал. 1 и 2, глухото или сляпо-глу-
хото лице или упълномощено от него лице 
е длъжно да уведоми съответната дирекция 
„Социално подпомагане“ в 7-дневен срок от 
настъпването на промяната. Уведомлението се 
подава лично с писмо с известие за доставяне 
чрез лицензиран пощенски оператор или по 
електронен път с квалифициран електронен 
подпис.“

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

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Избраният преводач предоставя пре-

водачески услуги от и на български жестов 
език въз основа на индивидуалните потреб-
ности на глухото или сляпо-глухото лице за 
срока и в рамките на лимита на осигурената 
безвъзмездна преводаческа услуга.

(3) Агенцията за хората с увреждания и 
Агенцията за социално подпомагане упраж-
няват контрол на дейностите по предоставяне 
и отчитане на преводачески услуги от и на 
български жестов език по ред, определен с 
наредбата по чл. 25, ал. 1.“

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

1. В ал. 2 думите „Максималният размер“ 
се заменят с „Размерът“, цифрата „4“ се заменя 
с „ал. 4, т. 1“ и думите „с решение на Минис-
терския съвет по предложение на министъра 
на труда и социалната политика“ се заменят 
с „в размер на 5 на сто от минималната 
работна заплата, установена за страната за 
съответната година“.

2. В ал. 3 думите „а по чл. 20, ал. 4, т. 2 – с 
наредба на министъра на вътрешните работи“ 
се заличават.

3. Създава се ал. 4:
„(4) Осигуряването на безвъзмездна прево-

даческа услуга по чл. 20, ал. 4, т. 2 и опреде-
лянето на размер на средствата за заплащане 
на един час безвъзмездна преводаческа услуга 
на български жестов език се извършват по 
реда на Наказателно-процесуалния кодекс и 
на Закона за Министерството на вътрешните 
работи.“

§ 8. В чл. 28, ал. 1, т. 1 думите „чл. 20, 
ал. 4, т. 2 и“ се заличават.

§ 9. В § 6, ал. 3 от преходните и заключи-
телните разпоредби след думата „успешно“ се 
добавя „държавен“, а след думите „професи-
ята или“ се добавя „изпит за признаване на 
квалификация“.
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 1 
от 24 януари 2023 г.

по конституционно дело № 17 от 2022 г.

Конституционният съд в състав: предсе-
дател: Павлина Панова, членове: Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов, 
Янаки Стоилов, Соня Янкулова, при участието 
на секретар-протоколиста Милена Петрова 
разгледа в закрито заседание на 24 януари 
2023 г. конституционно дело № 17/2022 г., 
докладвано от съдия Филип Димитров. 

Конституционният съд е сезиран от глав-
ния прокурор на Република България на 
основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията. 
Делото е образувано на 23 септември 2022 г. 
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от 
Конституцията. Иска се установяване на 
противоконституционност на разпоредбата на 

чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс (НК) 
(обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. изм. и 
доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) в частта „и когато 
не е собственост на дееца“.

Твърди се, че е налице противоречие на 
разпоредбата с чл. 4, ал. 1 (правовата държа-
ва), чл. 17, ал. 1 и 3 (правото на собственост), 
чл. 56 и чл. 122, ал. 1 (правото на защита) от 
Конституцията.

С определение от 18 октомври 2022 г. КС 
е допуснал за разглеждане по същество ис-
кането на главния прокурор за обявяване на 
противоконституционност на разпоредбата 
на чл. 240а, ал. 7 НК. Конституирал e като 
заинтересовани страни: Народното събрание, 
Министерския съвет, министъра на правосъ-
дието, Върховния касационен съд, Върховния 
административен съд, омбудсмана и Висшия 
адвокатски съвет и е поканил Съюза на юрис-
тите в България, Съюза на съдиите в България, 
Българската съдийска асоциация, Асоциаци-
ята на прокурорите в България, Камарата 
на следователите в България, Националното 
сдружение „Случаен превоз“, Конфедерацията 
на автобусните превозвачи и Националното 
сдружение на българските спедитори да дадат 
писмени становища по делото.

Постъпили са становища от Върховния 
касационен съд, Висшия адвокатски съвет, 
Асоциацията на прокурорите в България, 
Съюза на юристите в България и Национал-
ното сдружение на българските спедитори. 
Във всички становища се застъпва тезата, че 
чл. 240а, ал. 7 НК в частта „и когато не е соб-
ственост на дееца“ е противоконституционна.

Върховният касационен съд приема, че иска-
нето, по което е образувано к. д. № 10/2021 г., 
и настоящото дело са основани на идентични 
тези, и заявява, че се придържа към стано-
вището си по к. д. № 10/2021 г. На първо 
място, се потвърждава, че с оспорената 
разпоредба се нарушава конституционното 
право на частна собственост, закрепено в 
чл. 17, ал. 1 от Конституцията в противоречие 
с принципа на правовата държава по чл. 4, 
ал. 1 от Конституцията. На второ място, в 
становището на Върховния касационен съд 
се застъпва, че собственикът на превозното 
средство се лишава от достъп до независим 
и безпристрастен съд в нарушение на чл. 56 
и чл. 122, ал. 1 от Конституцията. 

В становището на Висшия адвокатски съ-
вет също се подкрепя виждането, че е налице 
идентичност в предмета на к. д. № 10/2021 г. 
и настоящото дело, като развитите в Решение 
№ 12 от 2021 г. мотиви са приложими и по 
отношение на конституционосъобразността 
на чл. 240а, ал. 7 НК. Поддържа се, че се 
накърнява правото на частна собственост 
без легитимна цел и в разрез с принципа 
за материална справедливост, защото соб-
ственикът на използваното превозно или 
преносно средство се наказва без доказана 

Заключителна разпоредба
§ 10. Законът влиза в сила от деня на об-

народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 48-ото Народно съб-

рание на 24 януари 2023 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  
Росен Желязков

488

РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за увеличаване на 
акционерното участие на Република Бълга
рия в капитала на Черноморската банка за 

търговия и развитие

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от 
Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
Дава съгласие за увеличаване на акцио-

нерното участие на Република България в 
капитала на Черноморската банка за търговия 
и развитие чрез записване на 96 336 акции с 
номинал 1150 евро при условията, определени 
в Стратегията за участие в капитала на Чер-
номорската банка за търговия и развитие за 
периода 2023 – 2030 г. и технически параметри 
на записването му.

Решението е прието от 48-ото Народно 
събрание на 26 януари 2023 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

539
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вина. В становището се застъпва тезата, че 
се допуска лишаване от ефективно средство 
за защита в нарушение на Конституцията и 
международните договори, по които Република 
България е страна. Излагат се съображения 
за това, че публичният интерес ще е защитен 
при обявяване на разпоредбата на чл. 240а, 
ал. 7 НК в частта „и когато не е собственост 
на дееца“ за противоконституционна.

В становището на Асоциацията на про-
курорите в България се поддържа, че раз-
поредбата, предмет на конституционното 
производство, предвижда – в отклонение от 
принципа за лична отговорност – санкция за 
чуждо неправомерно поведение в случаите, в 
които собственикът или правомерен държател 
на превозното или преносното средство са 
лишени противозаконно от владението върху 
тях. Поддържа се, че е налице противоречие с 
чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 56 и чл. 122, 
ал. 1 от Конституцията.

В становището на Съюза на юристите в 
България също се поддържа тезата за проти-
вoконституционност на чл. 240а, ал. 7 НК в 
частта „и когато не е собственост на дееца“. 
Основен аргумент за това е дисбалансът между 
изискването за защита на основното право 
на собственост на третото лице собственик, 
неучаствало и несвързано по какъвто и да 
е начин с извършване на престъплението, 
и преследваната законна цел в обществен 
интерес – борбата с незаконния добив на 
подземни богатства, изключителна държавна 
собственост, и интереса на държавата да от-
неме имущество, използвано за извършване 
на престъплението.

Според Националното сдружение на бъл-
гарските спедитори разпоредбата на чл. 240а, 
ал. 7 НК в частта „и когато не е собственост 
на дееца“ е противоконституционна, защото 
допуска да се конфискува имущество, принад-
лежащо на лице, различно от извършителя на 
престъплението, без това лице да разполага с 
ефективни правни средства за защита, което 
представлява непропорционално и нетърпимо 
ограничаване на конституционното право на 
собственост. Посочва се, че са накърнени и 
правото на собственост по чл. 17, и правото 
на ефективни правни средства за защита по 
чл. 47 от Хартата на основните права на Ев-
ропейския съюз.

Конституционният съд, за да постанови 
решението си, взе предвид следното:

Предмет на конституционното дело е раз-
поредбата на чл. 240а, ал. 7 от НК в частта 
„и когато не е собственост на дееца“. 

Текстът на чл. 240а е приет от 44-тото 
Народно събрание и обнародван в „Държавен 
вестник“, бр. 101 от 19.12.2017 г.

Разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 НК се осно-
вава на приемането, че съществува неразривна 
връзка между накърнения публичен интерес 
чрез противозаконен добив на подземни бо-
гатства и акта на „превозване и пренасяне“, 

доколкото реализацията на добива е невъз-
можна без превозно или преносно средство. 
С оглед на това законодателят е приел за 
допустимо да се отнема собствеността върху 
превозното или преносното средство отвъд 
рамките на чл. 53, ал. 1 и 2 НК. Необходимо е 
да се отбележи обаче, че разпоредбите на чл. 53 
НК са съобразени с принципа за неприкос-
новеност на частната собственост, прогласен 
в чл. 17, ал. 3 от Конституцията. Както КС 
посочва в Решение № 12 от 30.09.2021 г. по 
к. д. № 10/2021 г. (ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.): 
„При съобразяване на принципа на правовата 
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и 
установените в чл. 57, ал. 2 от Основния за-
кон параметри за упражняване на основните 
права правото на собственост може да бъде 
ограничавано, но само ако ограничението е 
въведено със закон, необходимо е за постигане 
на конституционно легитимна цел и е пропор-
ционално средство за защита на застрашени 
конституционни ценности.“

Наказателният кодекс е предвидил огра-
ничаване на правото на собственост чрез 
конфискация на имущество като вид нака-
зание по чл. 44 НК и чрез отнемане в полза 
на държавата на вещи, собственост на дееца 
по чл. 53, ал. 1 и 2 НК – вещи, предмет или 
средство на престъплението, притежаването 
на които е забранено, или вещи, съставляващи 
пряка или непряка облага от престъплението. 
Така изброените хипотези имат в основата 
си неправомерно поведение на собственика 
и затова накърняването на правото му на 
собственост е последствие от това поведение. 
В атакуваната разпоредба, която предвижда 
отнемане на превозното или преносното сред-
ство, такава връзка може напълно да отсъства. 

Разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 НК не отчита 
разликата в случаите, когато превозните или 
преносните средства са отнети против волята 
на собственика. Така се допуска държавата 
да отнема превозно или преносно средство, 
собственост на лице, което няма отношение 
към престъплението по чл. 240а НК и дори 
е жертва на престъпление. Това е в разрез с 
принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 
от Конституцията, тъй като води до вътрешно 
противоречие на наказателния закон (вредите 
би следвало да бъдат възстановени, отнетата 
вещ – върната) и противоречи на принципа на 
справедливостта, като предвижда безвиновна 
отговорност по наказателния закон. Възмож-
ността за отнемане на вещи – собственост на 
трето, неучастващо в наказателното произ-
водство лице, е предвидена с аналогичната 
фраза „и когато не е собственост на дееца“ 
в още няколко разпоредби на НК, които са 
обявени за противоконституционни с Реше-
ние № 12 от 30.09.2021 г. по к. д. № 10/2021 г. 
С посоченото Решение № 12 от 30.09.2021 г. 
КС се е произнесъл по сходни случаи, а 
именно тези по чл. 234г, ал. 3, чл. 242, ал. 8, 
чл. 280, ал. 4 и чл. 281, ал. 3 НК. Всяка от 
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разпоредбите, предмет на к. д. № 10/2021 г., 
предвижда принудително отнемане в полза на 
държавата на определени категории движими 
вещи, които са послужили за извършването 
на престъпление и чийто собственик е лице 
извън кръга на признатите за виновни в из-
вършване на съответното деяние.

Налице са ред съществени сходства между 
обявените за частично противоконституци-
онни с Решение № 12 от 30.09.2021 г. по к. д.  
№ 10/2021 г. разпоредби и тази в чл. 240а, 
ал. 7 НК. Общото между тях е, че се пред-
вижда задължително отнемане на транспортно 
средство, което не е собственост на дееца. По 
силата на нормата, предмет на настоящото 
конституционно производство, трето дори 
добросъвестно лице губи правото си на соб-
ственост върху превозно или преносно средство 
дори когато е отнето против волята му, щом 
е използвано за превозване или пренасяне на 
противозаконно добити подземни богатства.

Също така престъпленията по чл. 240а, 
чл. 234г, ал. 3 и чл. 242, ал. 8 НК са насочени 
към същия обект – обществените отношения, 
свързани с нормалното функциониране на 
икономиката на страната.

В Решение № 12 по к. д. № 10/2021 г. по 
искане за обявяване на противоконститу-
ционност на аналогичен израз в чл. 234г, 
ал. 3 и чл. 242, ал. 8 НК съдът е приел, че 
„законовата редакция, използвана в чл. 234г, 
ал. 3 и в чл. 242, ал. 8 НК, не държи сметка 
за основанието, на което деецът ползва пре-
возното или преносното средство, и в този 
смисъл тези текстове допускат отнемане и 
на вещ, която деецът е държал без правно 
основание, включително и без знанието или 
против съгласието на нейния собственик. […] 
Атакуваните пред КС разпоредби въвеждат 
непреки ограничения и препятстват упраж-
няването на определени видове търговски 
дейности или гражданския оборот най-общо, 
като отдаване по занятие на коли под наем, 
спедиторска дейност със собствени превозни 
средства, учредяване на право на ползване 
върху превозни средства, заем за послужване и 
други, доколкото собствениците на вещите са 
застрашени да понесат значителни имущест-
вени последици при евентуално отнемане на 
превозните средства, поради престъпно поведе-
ние на конкретния ползвател или държател на 
вещта.“ Този подход изключва самата идея за 
пропорционалност на налаганото накърняване 
правото на собственост спрямо легитимната 
цел (борба с престъпността) и следователно 
е в противоречие с принципа на правовата 
държава в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

От друга страна, следва да се има предвид 
и обстоятелството, че между обявените за 
противоконституционни разпоредби с Решение 
№ 12 от 30.09.2021 г. по к. д. № 10/2021 г. и 
разпоредбата, предмет на настоящото произ-
водство във връзка с чл. 240а, ал. 1 НК, има 
и разлики. Те са свързани с непосредствения 

обект на престъплението и изпълнителното 
деяние. В разпоредбите на чл. 234г, ал. 3, 
чл. 242, ал. 8 и чл. 281, ал. 3 НК превозните 
или преносните средства, които се отнемат, 
са средство, без което осъществяването на 
изпълнителното деяние на престъплението е 
невъзможно. Във всяко едно от тях от обек-
тивна страна престъпният състав включва 
изпълнително деяние превоз, пренасяне, 
превеждане през граница с подлежащото на 
отнемане превозно или преносно средство. 

За разлика от тях в хипотезата на чл. 240а, 
ал. 7 НК се посочва „превозното или пренос-
ното средство, послужило за превозването или 
пренасянето на предмета на престъплението“. 

Обособявайки хипотезите по ал. 1 и 2 на 
чл. 240а НК, законодателят е отчел връзката 
на вещта (превозно или преносно средство) 
с престъпното деяние като съществено по-
слаба, отколкото в хипотезите на обявените 
за противоконституционни с Решение № 12 от 
30.09.2021 г. по к.д. № 10/2021 г. разпоредби. 
Така обаче материалният наказателен закон 
е предвидил по-висока степен на закрила на 
обществения интерес, свързан с опазване 
режима на добива на подземни богатства, 
отколкото в случаите, свързани с престъпни 
посегателства по чл. 234г, ал. 3, чл. 242, ал. 8 
и чл. 281, ал. 3 НК. 

В мотивите към проекта на Закона за 
изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс (№ 702-01-10 от 1.08.2017 г., 44-то НС) 
като основна цел на инкриминирането на 
незаконния добив на подземни богатства се 
сочи гарантирането „в значително по-голяма 
степен защитата на изключителната държавна 
собственост, опазването на земните недра, 
земи, гори и природни ресурси“. Както в 
мотивите, така и в стенограмите от обсъж-
дането в Народното събрание е видно, че 
участниците в законодателния процес искат 
да ограничат нанасянето на финансови вреди 
в размер на милиони левове от тази проти-
возаконна дейност. Няма обаче индикации в 
мотивите към законопроекта и стенограмите 
да е отчетен балансът между обществения 
и личния интерес при отнемането на пре-
возното или преносното средство, с което 
незаконно добитите подземни богатства са 
транспортирани след извършване на изпъл-
нителното деяние. След като отнемането на 
принадлежащо на трето лице превозно или 
преносно средство, което е послужило за 
средство на престъплението в хипотезите 
на чл. 234г, ал. 3, чл. 242, ал. 8 и чл. 281, 
ал. 3 НК, противоречи на Конституцията, 
на още по-силно основание отнемането на 
превозно или преносно средство, което не 
е абсолютно необходимо за реализация на 
първичното посегателство върху предмета 
на престъплението и не принадлежи на лице, 
участвало в престъплението, следва да се 
обяви за противоконституционно.
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Не личи специфичен обществен интерес, 
стоящ зад нормата, изводима от чл. 240а, 
ал. 7 в частта „и когато не е собственост на 
дееца“, различен от обществения интерес от 
ограничаване на незаконния добив на под-
земни богатства. Не е отчетен и справедли-
вият баланс при нарушаване на позитивното 
задължение за предвиждане на достъп до 
съд за защита на правото на собственост и 
закрила срещу неправомерно упражняване 
на правомощието по отнемане на превоз-
ните или преносните средства. В хода на 
законодателния процес няма индикации за 
мотива, по силата на който съдът е лишен от 
правомощието да извърши преценка за всеки 
конкретен случай за спазване на принципа 
на пропорционалност при ограничаване на 
правото на собственост.

Както беше посочено по-горе в мотивите на 
Конституционния съд по к. д. № 10/2021 г., е 
изтъкнато и съображение относно въвеждането 
на непреки ограничения и препятствия за уп-
ражняването на определени видове търговски 
дейности или гражданския оборот най-общо, 
като отдаване по занятие под наем на превоз-
ни или преносни средства, и то е валидно и 
в настоящото конституционно производство. 
На собствениците на вещите необосновано 
се прехвърля публичноправното задължение 
на държавата за осъществяване на контрол и 
превенция на незаконния добив на подземни 
богатства върху държателите или ползвателите 
на превозните или преносните средства. 

Вносителят посочва като основание за 
противоконституционност и накърняването 
на правото на защита по чл. 56 и 122 от 
Конституцията. При изричната формулировка 
на атакуваната разпоредба не стои въпросът 
дали следва, или не собственикът да бъде 
конституиран като страна в процеса, защото 
изходът би бил един и същ – невъзможност 
да се противопоставят каквито и да било 
възражения за липса на връзка от страна 
на собственика с престъпното деяние. При 
това положение правото му на защита е не 
само накърнено, а практически напълно из-
ключено, което противоречи на разпоредбите 
на чл. 56 (право на защита, когато са дори 
само застрашени негови права или законни 
интереси) и чл. 122, ал. 1 от Конституцията.

Конституционният съд в постоянната си 
практика по различни по предмет дела се е 
произнасял по значимостта и съдържанието 
на гарантирането на правото на защита: 

В Решение № 6 от 18 юли 2019 г. по к. д. 
№ 6/2019 г. Конституционният съд приема, че 
„защитата чрез съда е най-пълното и най-ефек-
тивно средство за осъществяване на правото на 
защита по чл. 56 от Конституцията, съгласно 
който всеки гражданин има право на защита, 
когато са нарушени или застрашени негови 
права или законни интереси. Изключването 
на съдебната обжалваемост засяга пряко това 
основно конституционно право.“

В Решение № 6 от 15 юли 2013 г. по к. д. 
№ 5/2013 г. се изтъква, че конституционното 
право на защита „предполага задължение за 
държавата чрез законотворчеството и изпълне-
нието на законите да обезпечи ефективна въз-
можност на гражданите да защитят нарушените 
или застрашените си права по съдебен ред“. 

Видно от мотивите на Решение № 5 от 
12 май 2016 г. по к. д. № 2/2016 г., липсата на 
„съдържателен съдебен контрол прави невъз-
можно да се реализира правото на защита, 
което на свой ред е несъвместимо с чл. 56 от 
Конституцията“, а съдържателният съдебен 
контрол на свой ред предполага възможността 
за „индивидуална и диференцирана преценка“.

Ограничаването на възможността за всеки 
конкретен случай съд да извърши преценка за 
добросъвестността на третото лице собственик 
и пропорционалността на конфискацията на 
превозните или преносните средства огра-
ничава не само конституционното право на 
защита на собственика, а също така препят-
ства и механизмите за прякото приложение 
на чл. 5, ал. 4 от Конституцията по отношение 
на международните договори в областта на 
правата на човека, ратифицирани, обнарод-
вани и влезли в сила за Република България. 

Съгласно втория параграф на чл. 1 на Про-
токол 1 от Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи лишаването 
от притежания е допустимо, когато е „в ин-
терес на обществото и съгласно условията, 
предвидени в закона и в общите принципи на 
международното право“. Държавите се ползват 
с широка свобода на преценка по отношение 
на мерките и средствата за борбата с органи-
зираната престъпност. Същевременно това не 
ги освобождава от изискването за законност 
и за спазването на справедлив баланс между 
обществения интерес и индивидуалните пра-
ва. Нормата на чл. 240а, ал. 7 НК предвижда 
по-тежката от двете форми на намеса на 
държавата в правото на мирно ползване на 
притежанията – лишаване от притежания. 

Съгласно практиката на Европейския съд 
по правата на човека (ЕСПЧ) предвиждането 
на задължителна конфискация на средства, 
послужили за извършване на престъпление 
(instrumentum sceleris), принадлежащи на трети 
лица, без каквито и да е индикации за въз-
можна вина от страна на собственика и без 
възможност за оспорване на конфискацията 
или реалистична възможност за обезщетение, 
съставлява нарушение на чл. 1 на Протокол 1  
от Конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи (B.K.M. Lojistik 
Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi срещу Словения, 
Жалба № 42079/12, § 48 – 52). 

Европейският съд по правата на човека 
приема и в предходни свои решения, че 
липсата на достъп до съд за оспорване на 
намесата (Carbonara и Ventura срещу Италия, 
Жалба № 24638/94), респективно за закрила в 
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случай на злоупотреба с това правомощие чрез 
предвиждането на състезателно производство, 
в което собственикът на подлежащите на от-
немане вещи би могъл да изложи аргументи 
(Hentrich срещу Франция, Жалба № 13616/88), 
не съответстват на изискването за законност 
на лишаването от притежания.

В този смисъл са и цитираните в Решение 
№ 12 от 30.09.2021 г. по к. д. № 10/2021 г. ре-
шения на ЕСПЧ и на Съда на Европейския 
съюз (СЕС). В Решение от 13.10.2015 г. на 
ЕСПЧ по делото Ünsped Paket Servisi SaN. Ve 
TIC. A.Ş. срещу България (Жалба № 3503/2008) 
се изтъква, че е недопустимо прилагането на 
национална правна уредба, която предвижда 
конфискация на имущество на лице, различ-
но от дееца, без то да разполага с ефективни 
средства за защита. Сходни са мотивите на 
ЕСПЧ и в Решение от 4 март 2014 г. по Жал-
ба № 34129/03 на „Микроинтелект“ – ООД, 
срещу България.

В Решение от 14 януари 2021 г. по дело 
№ С-393/2019 СЕС приема, че когато соб-
ственикът на вещта е „трето добросъвестно 
лице, което не е знаело и не е могло да знае, 
че имуществото му е използвано за извърш-
ване на престъпление, подобна конфискация 
представлява, по отношение на преследваната 
цел, непропорционална и нетърпима намеса, 
която засяга самата същност на неговото 
право на собственост“ и че следва да бъдат 
предвидени правни средства за защита на 
третите засегнати лица.

С оглед на изложеното и при вече обяве-
ните за противоконституционни разпоредби 
на българския наказателен закон за отнемане 
на превозни или преносни средства на трето 
лице, което не е знаело, нито е могло да знае 
или е било длъжно да знае, че вещта му ще 
се използва за извършване на престъпление, 
на още по-силно основание би следвало да 
се приеме за противоконституционна разпо-
редбата на чл. 240а, ал. 7 НК по отношение 
на превозни или преносни средства, които са 
използвани за преместване на предмета на 
престъплението след извършване на изпълни-
телното деяние добив на природни богатства 
по смисъла на чл. 240а, ал. 1 НК.

По изложените съображения и на осно-
вание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията 
Конституционният съд

Р Е Ш И :
Обявява за противоконституционна раз-

поредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния 
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. 
изм. и доп., бр. 53 от 8.07.2022 г.) в частта „и 
когато не е собственост на дееца“.

Председател:  
Павлина Панова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 
ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

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

§ 1. В Постановление № 155 на Министер-
ския съвет от 2015 г. за определяне на вто-
ростепенните разпоредители по бюджета на 
Министерството на правосъдието (обн., ДВ, 
бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г., 
бр. 36 от 2018 г., бр. 5 и 15 от 2019 г., бр. 15 
от 2020 г., бр. 7 и 81 от 2021 г. и бр. 7 и 82 от 
2022 г.), в приложението към член единствен, 
ал. 2 се правят следните изменения:

1. В наименованието числото „6772“ се 
заменя с „6758“.

2. На ред „Главна дирекция ,,Изпълнение 
на наказанията“ числото „4587“ се заменя с 
„4573“.

§ 2. В Устройствения правилник на Ми-
нистерството на правосъдието, приет с Пос-
тановление № 38 на Министерския съвет 
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и 
доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 54 от 2018 г., бр. 5 
от 2019 г., бр. 15 от 2020 г., бр. 28 от 2021 г. и 
бр. 60, 70 и 82 от 2022 г.), се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В чл. 26:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 накрая се добавя „и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел“;
бб) точка 7 се изменя така:
„7. подготвя предложения/искания до ми-

нистъра на правосъдието за търсене на дис-
циплинарна отговорност на държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписванията, частни 
съдебни изпълнители и нотариуси; подготвя 
предложения до министъра на правосъдието 
за отправяне на препоръки до държавни съ-
дебни изпълнители, съдии по вписванията, 
частни съдебни изпълнители и до Камарата 
на частните съдебни изпълнители;“

вв) в т. 12 накрая се добавя „във връзка с 
правомощията на Инспектората на министъра 
на правосъдието по Закона за съдебната власт“;

гг) създават се т. 13 и 14:
„13. проверява дейността на арбитражните 

съдилища и арбитрите по реда на Закона за 
международния търговски арбитраж;

14. осъществява дейностите по проверка и 
контрол по чл. 75а от Закона за частните съ-
дебни изпълнители чрез финансови инспектори 
по Закона за частните съдебни изпълнители.“;

б) в ал. 2 след думата „власт“ се добавя „и 
финансови инспектори по Закона за частните 
съдебни изпълнители“. 
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2. В чл. 30 т. 12 се отменя.
3. В приложението към чл. 11, ал. 2:
а) в наименованието числото „260“ се 

заменя с „274“;
б) на ред „Обща администрация, в т. ч.“ 

числото „71“ се заменя със „76“;
в) на ред „дирекция „Правни дейности“ 

числото „8“ се заменя с „10“;
г) на ред „дирекция „Управление на соб-

ствеността“ числото „21“ се заменя с „22“;
д) на ред „дирекция „Управление на човеш-

ките ресурси“ числото „6“ се заменя със „7“;
е) на ред „Връзки с обществеността и про-

токол“ числото „8“ се заменя с „9“;
ж) на ред „Специализирана администрация, 

в т. ч.“ числото „156“ се заменя със „165“;
з) на ред „Инспекторат на министъра на 

правосъдието по Закона за съдебната власт“ 
числото „14“ се заменя с „16“;

и) на ред „дирекция „Съвет по законода-
телство“ числото „18“ се заменя с „20“;

к) на ред „дирекция „Международно прав-
но сътрудничество и европейски въпроси“ 
числото „24“ се заменя с „26“;

л) на ред „дирекция „Взаимодействие със 
съдебната власт“ числото „16“ се заменя с „15“;

м) на ред „дирекция „Електронно правосъ-
дие и регистри“ числото „19“ се заменя с „21“;

н) на ред „дирекция „Българско граждан-
ство“ числото „21“ се заменя с „23“.

Заключителни разпоредби
§ 3. В едномесечен срок от влизането в 

сила на § 1 и 2 министърът на правосъдието 
и главният директор на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“ привеждат щата 
на съответната структура в съответствие с 
постановлението.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 
ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за  
медицинската експертиза, приета с Постанов
ление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.  
(обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 
и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение 
№ 1632 на Върховния административен съд от 
2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 

от 2020 г. и бр. 59 от 2021 г.)

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

§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „гледане на здраво 
дете, върнато от детско заведение поради ка-
рантина в заведението“ се заменят с „гледане 

на здраво дете до 12-годишна възраст, върна-
то от детско заведение или училище поради 
карантина на заведението или на училището, 
или на отделна група или клас в него, или 
поради карантина на детето“.

§ 2. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на 

деца от семейството се издава еднолично от 
лекуващия лекар и в следните случаи:

1. за гледане на дете до 12-годишна възраст, 
посещаващо детско заведение или училище, 
контактно със заразноболен, задължително 
карантинирано в дома – до изтичане на ка-
рантинния период;

2. за гледане на здраво дете до 12-годишна 
възраст, посещаващо детско заведение или 
училище, върнато оттам поради наложена 
карантина на това заведение или училище, 
или на отделна група или клас в него за 
срока на карантинния период; болничен лист 
в случая се издава въз основа на служебна 
бележка от директора на детското заведение 
или на училището за наличността и срока 
на карантината и за невъзможността детето 
да бъде прехвърлено в друга група или клас, 
където няма карантина; служебната бележка 
се съхранява в лечебното заведение, което 
издава болничен лист за гледане.

(2) Не се издава болничен лист за гледане 
на здрави деца до 12-годишна възраст, по-
ставени под карантина, които не посещават 
детски заведения или училища.“

§ 3. В чл. 68 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При лицата с психични заболявания 

чужда помощ може да се определи и при степен 
на трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто 
в зависимост от естеството на заболяването и 
в зависимост от загубата на базисни социални 
и ключови умения, водещи до невъзможност 
за съществуване без контрол.“

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съот-
ветно ал. 4, 5 и 6.

§ 4. В приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 
„Отправни точки за оценка на трайно нама-
лената работоспособност и на вида и степента 
на увреждане в проценти“ се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В част първа „Заболявания на опорно-
двигателния апарат“:

a) в раздел IV „Гръбначни и тазови увреди“:
аа) в т. 5.2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 5.3 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок“;
б) в раздел IХ „Увреди на долните край-

ници“:
аа) точка 40.2.2 се изменя така:
„40.2.2 . тежка степен за eдно стъпа-

ло – 50 %;“
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бб) в т. 40.2.3 числото „50“ се заменя със 
„71“.

2. В част втора „Психични болести“:
а) в раздел І „Органично-мозъчни психични 

смущения“:
аа) в т. 2.3.1 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
бб) в т. 2.3.2 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с чужда помощ“;
вв) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с чужда помощ“;
б) в раздел ІІ „Умствена ограниченост“:
аа) в наименованието на раздела думата 

„ограниченост“ се заменя с „изостаналост“;
бб) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
вв) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с чужда помощ“;
в) в раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с 

най-малко 6-месечна продължителност, психо-
зи от кръга на шизофренните или афективни 
(ендогенни) психози“:

аа) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

бб) в т. 2.2 думите „пълна загуба“ се зали-
чават, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„с пожизнен срок, с чужда помощ“;

вв) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;

гг) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;

г) в раздел IV „Афективни психози с отно-
сително краткотрайно, но чести, възвръщащи 
се фази при една до две годишно, с многосед-
мична продължителност“:

аа) в наименованието на раздела след ду-
мата „фази“ се добавя „или“;

бб) в т. 2 думите „манийни или манийно-
депресивни фази“ се заменят с „манийни или 
депресивни или смесени фази“;

д) в раздел V „Аутистично разстройство“:
аа) в наименованието на раздела след 

думата „разстройство“ се добавя „при лица, 
навършили 16 години“;

бб) в т. 3 думите „пълна загуба“ се залича-
ват, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„с пожизнен срок“;

вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;

е) в раздел VI „Неврози и абнормни раз-
вития на личността“:

аа) в т. 1.2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;

ж) в раздел VІІI „Токсикомания“ в т. 3 
накрая се поставя запетая и се добавя „с 
пожизнен срок, с чужда помощ“;

з) в раздел IX „Психични отклонения в 
детска възраст“:

аа) в наименованието на раздела думите 
„в детска възраст“ се заменят с „на лица до 
16 години“;

бб) точка 1.1 се изменя така:
„1.1. лека умствена изостаналост – огра-

ничения в умствените възможности, с леко 
ограничение на комуникативните умения и 
способността за разбиране и известни обучи-
телни затруднения:

1.1.1. без поведенчески отклонения – 30 %;
1.1.2. с поведенчески отклонения – 50 %;“
вв) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
гг) в т. 1.3 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
дд) в т. 1.4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ее) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
жж) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
зз) в т. 3.2 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ии) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“.
3. В част трета „Ушни, носни и гърлени 

(УНГ) заболявания“ раздел I „Слухов анали-
затор“ се изменя така:

„Раздел I
Слухов анализатор

1. Нормален социално адекватен слух – слу-
хова загуба до 20 децибела (dB) – 0 %.

2. Лека загуба на слуха (Изпитват труднос-
ти при чуването на тиха реч и разговори в 
шумна обстановка.) – 21 до 35 dB – 5 %.

3. Умерена загуба на слуха (Изпитват 
трудности в разбирането на разговорна реч, 
особено на фона на съпътстващ околен шум. 
За да бъде чута речта от телевизия или ра-
дио, е необходимо допълнително усилване на 
звука.) – 36 до 50 dB – 25 %.

4. Умерено тежка загуба на слуха (Зна-
чително е засегната яснотата на речта. Тя 
трябва да е силна, за да бъде чута. Налице са 
затруднения при разговори с повече от един 
събеседник.) – 51 до 65 dB – 50 %.

5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност 
да се възприема реч с нормална сила. Из-
питват се сериозни трудности при чуването 
на силни звукове – речеви или от околната 
среда. Възможно е да се чуват само силни 
викове или технически усилена реч.) – 66 до 
80 dB – 65 %, с пожизнен срок.

6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност 
ясно да се възприема и разбира реч, дори и чрез 
техническо усилване.) – 81 до 95 dB – 75 %, с 
пожизнен срок.

7. Пълна загуба на слуха/глухота (Невъз-
можност да се чува.) – 96 dB или по-голя-
ма – 91 %, с пожизнен срок.

Оценката на функционалния дефицит на 
слуховия анализатор и при определяне на 
оценката при трудова злополука и профе-
сионални увреждания, доказани с Протокол 
за професионално разследване от НОИ, се 
изчислява от таблицата на Клодил-Портман.
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Таблица на Клодил-Портман Глухо ухо или по-малко чуващо ухо Р.Р.
ад конхам 

или не чува, 
практически 
пълна глухота

Р.Р. (1)
4 – 5 m

Р.Р.
2 – 4 m

Р.Р.
1 – 2 m

Р.Р.
0,25 до 1 m

 

а) Р.Р. – разговорна реч
б) Ш.Р. – шепотна реч
в) А.З. – акустична загуба на слуха в dB

Ш.Р.
0,50 –
0,80 m

Ш.Р.
0,25 –
0,50 m

Ш.Р.
0,005 m

Ш.Р.
ад конхам

или не 
чува

Ш.Р.
не чува

Нормално ухо или по-добре чуващо А.З.
35 dB

А.З.
35 – 45 dB

А.З.
45 – 50 dB

А.З.
50 – 65 dB

А.З.
65 dB

Р.Р.
нормално

Ш.Р.
нормално

А.З.
35 dB
нормално

0 % 3 % 8 % 12 % 15 %

Р.Р. (1)
4 – 5 m

Ш.Р.
0,50 – 0,80

А.З.
35

5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Р.Р.
2 – 4 m

Ш.Р.
0,25 – 0,50

А.З.
35 – 45

10 % 15 % 25 % 30 % 35 %

Р.Р.
1 – 2 m

Ш.Р.
0,005

А.З.
45 – 50

15 % 25 % 35 % 40 % 45 %

Р.Р.
0,25 до 1 m

Ш.Р.
ад конхам
или не чува

А.З.
50 – 60 %

20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Р.Р. ад конхам или 
не чува, практи-
чески пълна глу-
хота

Ш.Р.
не чува

А.З.
не чува

25 % 35 % 45 % 60 % 70 %

Пояснение към таблицата:
1. В първи и втори хоризонтален ред са 

посочени разстоянията в метри (m), от които 
по-слабо чуващото ухо възприема разговорна 
и шепотна реч.

2. В трети хоризонтален ред е посочена 
акустичната загуба в децибели на по-слабо 
чуващото ухо.

3. В първа и втора колона са посочени раз-
стоянията в метри, от които по-добре чуващото 
ухо възприема разговорна и шепотна реч.

4. В трета колона е посочена акустичната 
загуба в децибели на по-добре чуващото ухо.

5. В пресечните точки на вертикалните и 
хоризонталните линии на различните стойности 
на слуховъзприемането на двете уши е обозна-
чен процентът на намалената работоспособност.

8. Загуба или обезобразяване на аурикула-
та – според степента:

8.1. на едното ухо – 10 %;
8.2. на двете уши – 20 %.“
4. В част четвърта „Заболявания на сър-

дечно-съдовата система“:
а) в раздел I „Органични сърдечни увреди“:
аа) създава се т. 4.1:
„4.1. При инфаркт на миокарда след първата 

година от реализирането му, без хемодина-
мични нарушения и без усложнения – 50 %.

Забележка. В случаите по т. 4.1, но с хемо-
динамични нарушения и усложнения – про-
центът се определя в зависимост от функци-
оналния клас на сърдечната недостатъчност 
в зависимост от степенната изразеност – по 
аналогия с т. 3.1, 3.2 и 5.“;

бб) в т. 5.1 числото „10“ се заменя с „30“;
вв) в т. 6 числото „10“ се заменя с „30“;
б) в раздел II „Сърдечни вмешателства 

(без инвазивните диагностични методи), 
клапнопротезирани с механични или биоло-
гични протези; инфекциозен ендокардит след 
клапно протезиране; коригирани (оперирани 
или след интервентни процедури) вродени сър-
дечни малформации; палиативно коригирани 
клапни дефекти без протезиране; състояние 
след аорто- коронарен байпас; състояние след 
имплантиране на интракоронарен стент; със-
тояние след перкутанна транслуменална коро-
нарна ангиопластика (РТСА); имплантиране на 
постоянен кардиостимулатор; състояние след 
резекция на сърдечна аневризма; състояние 
след хирургическо лечение по повод тумори 
на сърцето, състояние след трансплантация 
на сърце и др.“:

аа) създава се т. 1.2:
„1.2. Оперираните с клапно протезиране, 

както и с аорто-коронарен байпас без хемо-
динамични нарушения – 50 %.

Забележка. В случаите на т. 1.2, но с хемоди-
намични нарушения и усложнения – процентът 
се определя в зависимост от функционалния 
клас на сърдечната недостатъчност след интер-
венцията, в зависимост от степенната изразе-
ност – по аналогия с раздел I, т. 3.1, 3.2 и 5.“;

бб) в т. 2.1 числото „10“ се заменя с „30“;
вв) в т. 2.2 числото „30“ се заменя с „40“;
в) в раздел V „Ритъмни и проводни нару-

шения“:
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аа) в т. 2 думите „постоянно нормофрек-
вентно предсърдно мъждене и т.н.“ се заличават;

бб) в т. 3 думите „тахи и бради форма“ се 
заменят със „със сърдечна недостатъчност от 
II ФК по НИХА“.

5. В част седма „Нервни болести“:
а) в т. 3 думите „дискоординационни 

синдроми“ се заменят с „координационни 
нарушения в рамките на дадено неврологично 
заболяване, в зависимост от тежестта му“;

б) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

в) в т. 3.4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

г) в т. 4.3 числото „70“ се заменя със „71“;
д) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
е) в т. 4.5 накрая се поставя запетая и се 

добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ж) в т. 4.6 думите „100 % с чужда помощ 

(СЧП)“ се заменят със „100 % с чужда помощ, 
с пожизнен срок“;

з) забележка 5 след т. 12.3 се заличава. 
6. В част осма „Хирургични заболявания“:
а) в раздел V „Болести на хранопровода“:
аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
б) в раздел VI „Болести на стомашно-

чревния тракт“:
аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 2.1 думите „до 5-ата година“ се 

заличават;
гг) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 2.3.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
жж) в т. 12.2 числото „80“ се заменя с „91“;
зз) в т. 12.3 думите „за четвъртата и петата“ 

се заменят със „за и след четвъртата“;
ии) в т. 13.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
в) в раздел VII „Злокачествени заболявания 

на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния 
мехур“:

аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се 
заменят със „за и след петата година“;

бб) в т. 2.4 думите „за петата година“ се 
заменят със „за и след петата година“;

г) в раздел IХ „Пикочни органи“:
аа) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
гг) точка 9 се изменя така:

„9. Ектопия на пикочен мехур – 100 %, с 
пожизнен срок.

Забележка. Оценката по т. 9 важи както 
за състояние преди, така и след проведено 
оперативно лечение.“;

д) в раздел Х „Мъжки полови органи“:
аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 4 думите „в първите 5 години“ се 

заличават;
вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
гг) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 6.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
е) в раздел ХI „Женски полови органи“:
аа) в т. 1 думите „в първите 5 години“ се 

заличават;
бб) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 1.2 думите „до петата година“ се 

заличават;
гг) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 2 думите „в първите 5 години“ се 

заличават;
ее) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
жж) в т. 2.2 думите „до петата година“ се 

заличават;
зз) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
ии) в т. 3 думите „в първите 5 години“ се 

заличават;
кк) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
лл) в т. 3.2 думите „до петата година“ се 

заличават;
мм) в т. 3.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
нн) точка 3.3 се изменя така:
„3.3. При клинично доказан посткастра-

ционен синдром (липса на два яйчника) до 
50-годишна възраст – 50 %.“;

оо) в т. 7 думите „в първите пет години“ 
се заличават;

пп) точка 7.1 се изменя така:
„7.1. операбилен:“;
рр) в т. 7.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
сс) в т. 7.2 думите „до петата година“ се 

заличават;
тт) в т. 7.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
уу) точка 8.1 се изменя така:
„8.1. операбилен:“;
фф) в т. 8.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
хх) в т. 8.2 думите „до петата година“ се 

заличават;
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цц) в т. 8.2.4 думите „за петата година“ се 
заменят със „за и след петата година“;

ж) в раздел ХII:
аа) в т. 4 думите „до петата година след 

операцията“ се заличават;
бб) точка 4.1 се изменя така:
„4.1. без метастази:“;
вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
гг) в т. 4.2 думите „до 5-ата година“ се 

заличават;
дд) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 6 думите „до петата година“ се 

заличават;
жж) точка 6.1 се изменя така:
„6.1. операбилен, без далечни метастази:“;
зз) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се 

заменят със „за и след петата година“;
ии) забележката след т. 7 се заличава.
7. В част девета „Вътрешни болести“:
а) в раздел I „Захарен диабет“:
аа) в т. 1 думите „(на лечение с перорални, 

инжекционни неинсулинови препарати или 
инсулин)“ се заменят с „(неинсулинозависим)“;

бб) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

вв) в т. 1.2.3 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

гг) в т. 2 след думите „тип 1“ се добавя „и 
захарен диабет тип 2 (на инсулинолечение):“;

дд) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

б) в раздел II „Болести на щитовидната 
жлеза“:

аа) в т. 3.3.3 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

бб) в т. 3.4.2 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

в) в раздел V „Хипофизарни нарушения“:
аа) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2.2.2 накрая се поставя запетая и 

се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 2.2.3 абревиатурата „СЧП“ се заменя 

със „с чужда помощ“;
гг) в т. 2.2.4 абревиатурата „СЧП“ се заменя 

със „с чужда помощ“;
г) в раздел ХI „Генетични аномалии“, в 

първо изречение на забележката след т. 3 ду-
мите „като към посочения процент по т. 1 – 3 
в съображение влиза и“ се заменят с „като 
отделно от оценката по т. 1 – 3 се оценява и“;

д) в раздел ХХІІІ „Заболявания на опорно-
двигателния апарат“:

аа) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

бб) в т. 5.4 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“;

вв) в т. 6.2.4 накрая се поставя запетая и 
се добавя „с пожизнен срок“;

гг) в т. 7.3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с пожизнен срок“.

§ 5. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 
„Методика за прилагане на отправните точки за 
оценка на трайно намалената работоспособност 
(вида и степента на увреждане) в проценти“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка III се изменя така:
„III. Когато са налице няколко увреждания, 

за всяко от които в отправните точки за оцен-
ка на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане е посочен отделен 
процент, оценката на трайно намалената ра-
ботоспособност/вид и степен на увреждане 
се определя, като към най-високия процент 
по съответната отправна точка на най-теж-
кото (водещото) увреждане и ако той не е 
100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора 
на процентите на останалите съпътстващи 
увреждания. В случай на определена 100 на 
сто трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане по съответната отправна 
точка на най-тежкото (водещото) увреждане 
съпътстващите увреждания не се добавят в 
оценката, но се изписват в мотивната част на 
експертното решение заедно със съответната 
отправна точка и процент.“

2. Точка IV се отменя.
3. Точка VIII се изменя така:
„VIII. В експертното решение се вписват 

съответните МКБ кодове на всички заболява-
ния, обуславящи най-тежкото и съпътстващите 
увреждания.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Започналите и неприключили до влиза-

нето в сила на това постановление процедури 
по извършване на медицинската експертиза 
се довършват, както следва:

1. Пред ТЕЛК – по реда на това постано-
вление.

2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.
§ 7. Лицата, освидетелствани или преос-

видетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода 
до влизането в сила на това постановление и 
за които с това постановление са определени 
по-благоприятни условия за оценка на увреж-
дането, могат да подадат заявление-декларация 
за преосвидетелстване извън случаите по 
чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството 
и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и на регионалните 
картотеки на медицинските експертизи, приет 
с Постановление № 83 на Министерския съвет 
от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“, 
с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила 
от 1 януари 2023 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

565
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
ОТ 27 ЯНУАРИ 2023 Г.

за изменение на Устройствения правилник 
на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, приет с Постановление № 242 на 
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, 
бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 

2018 г. и бр. 54 от 2020 г.)

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

§ 1. Приложението към чл. 6, ал. 2 се 
изменя така:

„Приложение 
към чл. 6, ал. 2

Численост на служителите в Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър към ми-
нистъра на регионалното развитие и благо-

устройството – 417 щатни бройки
Изпълнителен директор  1
Главен секретар  1
Служител по сигурността на 
информацията  1
Финансов контрольор  1
Служител по мрежова и информа-
ционна сигурност  1
Обща администрация  30
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно 
и финансово обслужване“ 30
Специализирана администрация 382
в т.ч.:
дирекция „Кадастрална и специа-
лизирани карти“  14
дирекция „Геодезия и картография“ 14
дирекция „Информационни техно-
логии и пространствени данни“ 13
служби по геодезия, картография 
и кадастър 341“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

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

Гълъб Донев 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
586

§ 88 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 
от 2020 г.) и мотивирано предложение на 
министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет 
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства 
(ЗПБ) – строителни материали – мрамори-
зирани варовици, представляващи изключи-
телна държавна собственост, от находище 
„Конаговски чал“, разположено в землищата 
на с. Алеко Константиново и с. Дебръщи-
ца, община Пазарджик, област Пазарджик, 
описано в Акт за изключителна държавна 
собственост № 1728 от 11 юни 2021 г., утвър-
ден от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, която се извършва със 
средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ 61,4 дка, 
индивидуализирана с координатите на точки 
от № 1 до № 20 в Координатна система „БГС 
2005“, тип на координатите: кадастрални, 
съгласно приложението. В тези граници кон-
цесионната площ включва:

2.1. Находище „Конаговски чал“ с площ 
53,8 дка, индивидуализирана с координатите 
на точки от № 1 до № 18 по външния контур 
на запасите и ресурсите съгласно схема и 
координатен регистър в Координатна система 
„БГС 2005“, тип на координатите: кадастрал-
ни – неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване 
на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 25 години. 
Началният срок на концесията е датата на 
влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила 
от датата на предоставянето на банковата 
гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер „Еко-
хидро-90“ – ООД, гр. Пазарджик – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 0483 
от 26 май 2014 г., издадено от министъра на 
икономиката и енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след: 

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от 
министъра на енергетиката на проектите и 
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа 
на Решение № ПК-14-ПР от 2021 г. за пре-
ценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната 
среда, издадено от директора на Регионал-
ната инспекция по околната среда и водите  
(РИОСВ) – Пазарджик, и при съобразяване на 
условията и мерките в решението; решението 
е приложение – неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1;

РЕШЕНИЕ № 58 
ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г.

за предоставяне на концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства – строителни матери
али – мраморизирани варовици, от находище 
„Конаговски чал“, разположено в землищата 
на с. Алеко Константиново и с. Дебръщица, 
община Пазарджик, област Пазарджик, на 

„Екохидро90“ – ООД, гр. Пазарджик

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), 
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6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпъл-
нение на задълженията по концесията не се 
изискват задължителни подобрения в нахо-
дището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
концесионна дейност само върху земя от 
концесионната площ, върху която е придо-
бил съответни права и след приключване 
на необходимите процедури за промяна на 
предназначението є при условията и по реда 
на действащото законодателство. 

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между миннодобивния 
обект и местните и/или републиканските 
пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро-

ителни материали – мраморизирани варовици, 
в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – строителни материали – мраморизи-
рани варовици;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на 
находище „Конаговски чал“, складиране, пре-
работка, транспорт и продажба на подземните 
богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одо-

брени проекти и планове, които се изискват 
с решението и концесионния договор; 

6.1.2. съгласуване на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка и 
на цялостния работен проект за ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на 
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от 
Закона за пътищата. 

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изиск-
вания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии и 
земеделските земи, културните ценности, на-
ционалната сигурност, отбраната на страната и 
обществения ред, пътищата и пътната инфра-
структура от републиканската пътна мрежа. 

6.3. Правата и задълженията по концеси-
ята да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията и по реда на действащото законо-
дателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обектите, 
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, приета с 
Постановление № 59 на Министерския съвет 
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не пре-
дизвиква нарушаване на здравните изисквания 
за обектите с обществено предназначение по 
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експло-
атация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около во-
доизточниците на минерални води, използ-
вани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда 
за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците и съоръженията 
за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използ-
вани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти; 

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката при съгласуване на 
проектите;



БРОЙ 10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

7.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи за 
всяка година от срока на концесията, пред-
ставляващ неразделна част от съответния 
проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни 
органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 
и земеделските земи, културните ценности, 
националната сигурност, отбраната на стра-
ната и обществения ред, пътищата и пътната 
инфраструктура от републиканската пътна 
мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и 
техническа документация за дейностите по 
концесията съгласно изискванията на дейст-
ващото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества мрамо-
ризирани варовици и среднопретеглената им 
продажна цена за отчетния период, както и 
отчети за дължимото концесионно плащане 
за съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, както и при прекратяване на концеси-
онния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до минно-
добивния обект, съоръженията и документа-
цията, свързани с дейностите по концесията, 
на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство, както и да осигури осъществя-
ването на периодичен мониторинг от специ-
алист-археолог от Регионалния исторически 
музей – Пазарджик;

7.2.9. да уведоми Областното пътно управле-
ние – Пазарджик (с копие до АПИ – София), 
преди започване на добива на подземното 
богатство по т. 1 за осъществяване на контрол 
по компетентност;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещо разработване на на-
ходището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията на 
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление 
на минните отпадъци, одобрен от министъра 
на енергетиката;

7.2.2. да внася дължимото концесионно 
плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и представи за съгла-
суване и/или одобряване на министъра на 
енергетиката, при необходимост – и на други 
компетентни държавни органи, при условия, 
по ред и в срокове, определени в концесион-
ния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; неразделна част от 
проекта са теренно-ситуационен план на кон-
цесионната площ в подходящ мащаб с нанесени 
път ІІІ-3706 и път ІІ-37 и принадлежащите им 
пътни съоръжения с отстояния до границите на 
запасите и ресурсите на находището и техно-
логията на взривяване; след съгласуването му 
цялостният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и/или допълнения на 
цялостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост 
от това; в тези случаи концесионерът уведо-
мява РИОСВ – Пазарджик, за уточняване на 
необходимостта от провеждане на процедури 
по реда на нормативната уредба по опазване 
на околната среда преди съгласуването от 
министъра на енергетиката на измененията 
и/или допълненията на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на 
министъра на енергетиката на всеки 5 го-
дини от срока на концесията актуализация 
на проекта за ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи;
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7.2.10. да спазва ограниченията и изиск-
ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите на пътя;

7.2.11. при установено нарушение в шири-
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени 
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата 
концесионерът извършва рекултивация на 
нарушените терени; 

7.2.12. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.13. да извърши ликвидация или консер-
вация на миннодобивния обект и рекултивация 
на засегнатите земи за своя сметка при усло-
вия и в срокове, определени в съгласувания 
проект по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по 
т. 1 при условия и по ред, определени в кон-
цесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция, резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост, върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло 
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 
и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
от задълженията по това решение и/или по 
договора и/или при нарушаване на условие 
за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията.

8.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е в размер 25 356 лв. и се 
предоставя не по-късно от 14 дни след датата 
на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 
следва да са валидни до последния ден на 
февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранцията по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионе-
рът е длъжен да възстанови нейния размер в 
10-дневен срок от уведомлението на концедента 
за усвояването є.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи. Видът на финансовото обез-
печение и предвиденият размер на средствата 
се договарят между страните в концесионния 
договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на 
санкциите се определят в концесионния до-
говор.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, конце-
сионно плащане, върху размера на което се 
дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на 
сто от базата за изчисляване на концесионното 
плащане се умножи по добитото количество 
подземно богатство за съответния отчетен 
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 
Методиката за определяне на конкретния 
размер на концесионното възнаграждение за 
добив на строителни и скалнооблицовъчни 
материали – приложение № 4 към чл. 11 от 
Наредбата за принципите и Методиката за 
определяне на концесионното възнагражде-
ние за добив на подземни богатства по реда 
на Закона за подземните богатства, приета с 
Постановление № 127 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане 
за единица добито подземно богатство по 
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойност-
та, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква 
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от 
Методиката – приложение № 4 към чл. 11 от 
наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съ-
вета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната 
статистика и последващите му изменения.

9.5. Минималният размер на концесионното 
плащане за всеки отчетен период (шестмесе-
чие) от срока на концесията не може да бъде 
по-нисък от сумата, определена на база 30 
на сто от предвидения средногодишен добив 
за срока на концесията – 24 570 тона/шест-
месечие добити мраморизирани варовици и 
предвидените стойности за единица добито 
подземно богатство съгласно т. 9.4.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за тяхното определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на основа-
ние чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета 
на Община Пазарджик част от извършеното 
концесионно плащане в размер 50 на сто без 
ДДС.

9.8. Концесионерът не дължи концесион-
но плащане за времето на реализиране на 
дейностите, предвидени в съгласуван проект 
за ликвидация или консервация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, при условие че не се извършва добив 
на подземни богатства, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор.

10. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

10.1. Да проведе преговори и да сключи кон-
цесионния договор с „Еко-хидро-90“ – ООД, 
гр. Пазарджик, в срок до шест месеца от вли-
зането в сила на решението за предоставяне 
на концесия.

10.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

10.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

10.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

11. Решението подлежи на обжалване в 
14-дневен срок от обнародването му в „Държа-
вен вестник“ пред Върховния административен 
съд по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ 
на находище „Конаговски чал“ в Координатна 
система „БГС 2005“, тип на координатите: 

кадастрални

Точка Координати

№ Х (м) У (м)

1. 4665908.3 399208.4

2. 4666023.6 399217.7

3. 4666021.0 399227.5

4. 4665996.5 399274.3

5. 4666044.6 399355.5

6. 4666047.3 399347.1

7. 4666053.0 399341.9

8. 4666062.3 399331.4

9. 4666076.8 399329.0

10. 4666084.9 399323.4

11. 4666088.2 399318.2

12. 4666119.0 399295.5

13. 4666139.7 399280.2

14. 4666149.8 399273.6

15. 4666147.9 399415.1

16. 4665997.5 399426.7

17. 4665906.7 399433.7

18. 4665800.6 399441.8

19. 4665765.0 399419.0

20. 4665812.7 399247.7

544
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РЕШЕНИЕ № 59 
ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали – аркозни пясъчници, 
от находище „Градец2“, разположено в зем
лището на с. Градец, община Котел, област 

Сливен, на „ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за 
подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), 
§ 88 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 
от 2020 г.) и мотивирано предложение на 
министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет 
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства 
(ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – ар-
козни пясъчници, от находище „Градец-2“, 
разположено в землището на с. Градец, об-
щина Котел, област Сливен, описано в Акт за 
изключителна държавна собственост № 1649 
от 4 май 2018 г., утвърден от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, 
която се извършва със средства на концеси-
онера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 
220,9 дка, индивидуализирана с координатите 
на точки от № 1 до № 10 в Координатна сис-
тема „БГС 2005“ съгласно приложението. В 
тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Градец-2“ с раз-
мер 191,9 дка, индивидуализирана с координа-
тите на точки от № 1 до № 9 в Координатна 
система „БГС 2005“, тип на координатите – ка-
дастрални, съгласно специализирана карта и 
координатен регистър – неразделна част от 
концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване 
на дейностите по концесията извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 годи-
ни. Началният срок на концесията е датата 
на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от 
датата, на която са изпълнени едновременно 
следните условия:

4.1. Влизане в сила на решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), с 
което се одобрява осъществяването на инвес-
тиционното предложение за добив и първична 
преработка на подземните богатства по т. 1, 
или на решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС, постановено по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), при спазване на мерките 
и условията от издаденото решение.

4.2. Предоставяне на банковата гаранция 
по т. 9.1.1.

5. До влизането в сила на концесионния до-
говор концесионерът има права на възложител 
на инвестиционно предложение по смисъла 
на Закона за опазване на околната среда.

6 . Определя пряко за концесионер 
„ЕСКАНА“ – АД, гр. Варна – титуляр на 
Удостоверение за търговско откритие № 539 
от 26 октомври 2017 г., издадено от министъра 
на енергетиката.

7. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след:

7.1.1. съгласуване и/или одобряване от 
министъра на енергетиката на проектите и 
плановете по т. 8.2.3, съобразени с мерките и 
условията от решението по т. 4.1; решението 
е приложение – неразделна част от проекта 
по т. 8.2.3.1;

7.1.2. съгласуване на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка и 
на цялостния работен проект за ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на 
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от 
Закона за пътищата.

7.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изиск-
вания, свързани с опазването на земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 
и земеделските земи, културните ценности, 
националната сигурност, отбраната на стра-
ната и обществения ред, пътищата и пътната 
инфраструктура от републиканската пътна 
мрежа.

7.3. Правата и задълженията по концесията 
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз-
решение на Министерския съвет при условията 
и по реда на действащото законодателство.

7.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

7.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обектите, 
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, приета с 
Постановление № 59 на Министерския съвет 
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не пре-
дизвиква нарушаване на здравните изисквания 
за обектите с обществено предназначение по 
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на 
Закона за здравето;

7.4.3. да не нарушава режима на експло-
атация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточници и съоръженията за пи-
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тейно-битово водоснабдяване и съоръжения 
за минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди, и 
да спазва мерките за подобряване състоянието 
на водите, както и забраните и ограниченията 
в действащия План за управление на речните 
басейни (ПУРБ);

7.4.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти; 

7.4.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

7.4.6. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката при съгласуване на 
проектите;

7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от министъра на енергетиката.

7.5. За упражняване на правата и изпълнение 
на задълженията по концесията не се изискват 
задължителни подобрения в находището.

7.6. Концесионерът може да упражнява 
концесионна дейност само върху земя от 
концесионната площ, върху която е придо-
бил съответни права и след приключване 
на необходимите процедури за промяна на 
предназначението є при условията и по реда 
на действащото законодателство. 

7.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между миннодобивния 
обект и местните и/или републиканските 
пътища.

8. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – скал-

нооблицовъчни материали – аркозни пясъч-
ници, в границите на находището по т. 1;

8.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – скалнооблицовъчни материали – ар-
козни пясъчници;

8.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

8.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на 
находище „Градец-2“, складиране, преработка, 
транспорт и продажба на подземните богат-
ства по т. 1;

8.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-

цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

8.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или 

одоб рени проекти и планове, които се изискват 
с това решение и с концесионния договор; 

8.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещо разработване на на-
ходището;

8.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

8.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията на 
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление 
на минните отпадъци, одобрен от министъра 
на енергетиката;

8.2.2. да внася дължимото концесионно 
плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

8.2.3. да изработи и да представи за съ-
гласуване и/или одобряване на министъра 
на енергетиката, а при необходимост – и на 
други компетентни държавни органи, при 
условия, по ред и в срокове, определени в 
концесионния договор:

8.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; неразделна част от 
проекта е теренно-ситуационен план с нане-
сени път II-48 и път III-488 и прилежащите 
им пътни съоръжения с нанесени отстояния 
до границите на запасите на находището; 
след съгласуването му цялостният работен 
проект става неразделна част от концесион-
ния договор;

8.2.3.2. изменения и/или допълнения на 
цялостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост от 
това; в тези случаи концесионерът уведомява 
Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) – Бургас, за уточняване на 
необходимостта от провеждане на процедури 
по реда на нормативната уредба по опазване 
на околната среда преди съгласуването от 
министъра на енергетиката на измененията 
и/или допълненията на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка;
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8.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

8.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта 
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на 
министъра на енергетиката на всеки 5 го-
дини от срока на концесията актуализация 
на проекта за ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи;

8.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи за 
всяка година от срока на концесията, пред-
ставляващ неразделна част от съответния 
проект по т. 8.2.3.3;

8.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

8.2.4. да уведомява компетентните държав-
ни органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото 
здраве, защитените със закон територии и 
обекти, правата върху горските територии 
и земеделските земи, културните ценности, 
националната сигурност, отбраната на стра-
ната и обществения ред, пътищата и пътната 
инфраструктура от републиканската пътна 
мрежа;

8.2.5. да съставя и да води геоложка и 
техническа документация за дейностите по 
концесията съгласно изискванията на дейст-
ващото законодателство;

8.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества аркозни 
пясъчници и среднопретеглената им продажна 
цена за отчетния период, както и отчети за 
дължимото концесионно плащане за съответ-
ното шестмесечие; 

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета; 

8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, както и при прекратяване на концеси-
онния договор;

8.2.7. да осигурява пълен достъп до минно-
добивния обект, съоръженията и документа-
цията, свързани с дейностите по концесията 
на оправомощени органи и/или лица;

8.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство;

8.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

8.2.10. да уведоми Областното пътно управ-
ление – Сливен (с копие до АПИ – София), 
преди започване на дейностите по добива на 
подземното богатство по т. 1, за осъществя-
ване на контрол по компетентност;

8.2.11. да спазва ограниченията и изиск-
ванията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръ-
жения и принадлежностите на пътя;

8.2.12. при установено нарушение в шири-
ните на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени 
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата 
концесионерът извършва рекултивация на 
нарушените терени;

8.2.13. да извърши ликвидация или консер-
вация на миннодобивния обект и рекултивация 
на засегнатите земи за своя сметка при усло-
вия и в срокове, определени в съгласувания 
проект по т. 8.2.3.4;

8.2.14. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по 
т. 1 при условия и по ред, определени в кон-
цесионния договор.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

8.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

8.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 8.2.6;

8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

8.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост, върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;

8.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло 
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1 
и 9.1.2;

8.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
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от задълженията по това решение и/или по 
договора и/или при нарушаване на условие 
за осъществяване на концесията.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

8.4.2. да осъществява контрол за спазване 
условията по концесията и за изпълнение на 
задълженията по концесионния договор;

8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от концесионера.

9. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

9.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията:

9.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е в размер 47 981 лв. и се 
предоставя не по-късно от 14 дни след датата 
на изпълнение на условието по т. 4.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 
следва да са валидни до последния календарен 
ден на февруари на следващата година;

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионе-
рът е длъжен да възстанови нейния размер в 
10-дневен срок от уведомлението на концедента 
за усвояването є.

9.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи. Видът на финансовото обез-
печение и предвиденият размер на средствата 
се договарят между страните в концесионния 
договор.

9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на 
санкциите се определят в концесионния до-
говор.

10. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, конце-
сионно плащане, върху размера на което се 
дължи ДДС, както следва:

10.1. Парични концесионни плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.

10.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

10.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 
на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 
7 на сто (за трошени фракции) от базата за 
изчисляване на концесионното плащане се 
умножи по добитото количество подземно бо-
гатство за съответния отчетен период съгласно 
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне 
на конкретния размер на концесионното 
възнаграждение за добив на строителни и 
скалнооблицовъчни материали – приложение 
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите 
и методиката за определяне на концесион-
ното възнаграждение за добив на подземни 
богатства по реда на Закона за подземните 
богатства, приета с Постановление № 127 
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, 
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

10.4. Концесионното плащане за единица 
добито подземно богатство по т. 9.3 не може 
да бъде по-ниско от съответните стойности, 
получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква 
„а“ – аркозни пясъчници за скалнооблицо-
въчни материали, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, 
буква „а“ – аркозни пясъчници за трошени 
фракции, и ал. 4 от Методиката – приложение 
№ 4 към чл. 11 от наредбата и Регламент (ЕО) 
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно 
краткосрочната статистика и последващите 
му изменения.

10.5. Минималният размер на концесион-
ното плащане за всеки отчетен период (шест-
месечие) от срока на концесията не може да 
бъде по-нисък от сумата, определена на база 
30 на сто от предвидения средногодишен 
добив за срока на концесията – 4500 куб. м/
шестмесечие аркозни пясъчници, и предвиде-
ните стойности за единица добито подземно 
богатство по т. 10.4, както следва:

10.5.1. 1134 куб. м/шестмесечие добити 
аркозни пясъчници за скалнооблицовъчни 
материали, и

10.5.2. 3366 куб. м/шестмесечие (8280 
тона) добити аркозни пясъчници за трошени 
фракции.

10.6. Размерът на концесионното плащане 
по т. 10.3 и минималният размер на концеси-
онното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят 
с допълнително споразумение към концеси-
онния договор при промяна на законодател-
ството, уреждащо реда за тяхното определяне.
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10.7. Министърът на енергетиката на основа-
ние чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета 
на Община Котел част от извършено конце-
сионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

10.8. Концесионерът не дължи концеси-
онно плащане за времето на реализиране на 
дейностите, предвидени в съгласуван проект 
за ликвидация или консервация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, при условие че не се извършва добив 
на подземни богатства при условия и по ред, 
определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

11.1. Да проведе преговори и да сключи 
концесионния договор с „ЕСКАНА“ – АД, 
гр. Варна, в срок до 6 месеца от влизането 
в сила на решението за предоставяне на 
концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

12. Решението подлежи на обжалване в 
14-дневен срок от обнародването му в „Държа-
вен вестник“ пред Върховния административен 
съд по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър 
на граничните точки на концесионната 
площ на находище „Градец2“ в Координатна 
система „БГС 2005“, тип на координатите: 

кадастрални

№ X Y

1. 4740891.9 585943.9

2. 4740886.5 586014.1

3. 4740609.8 586498.1

4. 4740511.0 586667.7

5. 4740370.4 586557.7

6. 4740477.1 586429.1

7. 4740436.1 586378.2

8. 4740329.1 586324.3

9. 4740324.0 586161.1

10. 4740571.8 585948.4

545

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

КОНВЕНЦИЯ 
за договора за международен автомобилен 

превоз на стоки (CMR)
(Ратифицирана с Указ № 1143 от 29 юли 1977 г. 
на Държавния съвет на Народна република 
България – ДВ, бр. 61 от 1977 г., със следната 
резерва: „Народна република България не се 
счита обвързана с чл. 47, който предвижда 
задължителна подсъдност на международен 
съд.“ Резервата е оттеглена със Закона за 
оттегляне на резерви и декларации по между-
народни конвенции относно задължителната 
юрисдикция на Международния съд и на 
Международния арбитраж, приет от 36-ото 
Народно събрание на 12 януари 1994 г. – ДВ, 
бр. 8 от 1994 г. В сила за Народна република 

България от 18 януари 1978 г.)

УВОД
Договарящите страни,
Признавайки ползата от уреждането по 

единен начин условията на договора за между-
народен автомобилен превоз на стоки, особено 
по отношение на използваните документи за 
този транспорт и отговорността на превозвача,

Се споразумяха за следното:

Г л а в а  п ъ р в а

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за всеки 

договор за автомобилен превоз на стоки с 
превозни средства срещу заплащане, когато 
мястото на приемане на стоката за превоз и 
предвиденото място за доставянето є, така 
както са посочени в договора, се намират в 
две различни държави, от които поне една е 
договаряща страна. Това е така независимо 
от седалището и националността на страните.

2. При прилагането на тази конвенция под 
„превозни средства“ трябва да се разбират 
автомобилите, ремаркетата и полуремарке-
тата, така както са определени в член 4 от 
Конвенцията за движение по пътищата от 
19 септември 1949 г.

3. Тази конвенция се прилага дори когато 
превозите, влизащи в нейния обхват, се из-
вършват от държави или от правителствени 
институции и организации.

4. Тази конвенция не се прилага:
а) при превозите, извършвани в обсега на 

международните пощенски конвенции;
б) при превоза на тленни останки;
в) при превоза на вещи при промяна на 

местожителство.
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5. Договарящите страни се задължават да 
не внасят по пътя на отделни споразумения, 
сключени между две или повече от тях, как-
вото и да било изменение в тази конвенция, 
освен за да изключат от нейния обсег гранич-
ния си трафик или за да позволят употребата 
на товарителница, обявяваща стоката при 
превозите, осъществявани изключително на 
тяхна територия.

Член 2
1. Когато натовареното превозно средство се 

превозва по море, железница, вътрешен воден 
път или по въздуха, за част от маршрута, без 
претоварване, тази конвенция се прилага за 
целия превоз освен в случай на приложение на 
разпоредбите на член 14. Все пак, доколкото 
се докаже, че загубването, повреждането или 
закъснението при доставянето на стоката, ста-
нали по време на превоза с някои от другите 
видове транспорт, освен пътния, не са били 
предизвикани от действие или бездействие на 
автомобилния превозвач и че се дължат на 
причина, която е могла да настъпи само по 
време и вследствие на неавтомобилния превоз, 
отговорността на автомобилния превозвач се 
определя не от тази конвенция, а по начина, 
по който би била определена отговорност-
та на неавтомобилния превозвач, ако беше 
сключен договор за превоз между изпращача 
и неавтомобилния превозвач, само за превоза 
на стоката, в съответствие с императивните 
разпоредби на закона за превоза на стоката 
с неавтомобилен вид транспорт. Все пак, при 
отсъствие на подобни разпоредби отговор-
ността на пътния превозвач се определя от 
тази конвенция.

2. Когато автомобилният и неавтомобил-
ният превозвач са едно и също лице, неговата 
отговорност се определя от параграф 1, все 
едно че неговите функции на автомобилен и 
неавтомобилен превозвач се изпълняват от 
две различни лица.

Г л а в а  в т о р а

ЛИЦА, ЗА КОИТО ОТГОВАРЯ  
ПРЕВОЗВАЧЪТ

Член 3
При приложението на тази конвенция 

превозвачът отговаря като за свои действия 
и пропуски, за действията и пропуските на 
своите служители и на всички други лица, до 
чиито услуги е прибягнал за извършването 
на превоза, когато тези негови служители 
или лица действат в изпълнение на техните 
функции.

Г л а в а  т р е т а

СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ

Член 4
Договорът за превоз се установява с то-

варителница. Липсата, нередовността или 

загубата на товарителницата не засягат нито 
съществуването, нито действието на договора 
за превоз, който остава подчинен на разпо-
редбите на тази конвенция.

Член 5
1. Товарителницата се изготвя в три ориги-

нални екземпляра, подписани от изпращача 
и от превозвача. Тези подписи могат да бъдат 
отпечатани или заменени с печатите на из-
пращача и превозвача, ако това се разрешава 
от законодателството на страната, в която се 
изготвя товарителницата. Първият екземпляр 
се предава на изпращача, вторият придружава 
стоката, а третият се задържа от превозвача.

2. Когато стоката, която ще се превозва, 
трябва да се натовари на различни превозни 
средства или когато се касае за различни 
видове стоки или партиди, изпращачът или 
превозвачът има право да изиска изготвянето 
на толкова товарителници, колкото е броят 
на ползваните превозни средства или колкото 
са видовете или отделните партиди стоки.

Член 6
1. Товарителницата трябва да съдържа 

следните данни:
а) мястото и датата на съставянето;
б) името и адреса на изпращача;
в) името и адреса на превозвача;
г) мястото и датата на приемането на сто-

ката за превоз и мястото за доставянето є;
д) името и адреса на получателя;
е) обикновеното наименование на вида на 

стоката и начина на опаковане, а за опасните 
стоки – тяхното общоприето наименование;

ж) броя на колетите, особената им марки-
ровка и номерата им;

з) брутното тегло или изразеното по друг 
начин количество на стоката;

и) разноските, свързани с превоза (превоз-
на цена, допълнителни разходи, митнически 
сборове и други разноски, възникващи от 
момента на сключването на договора до 
доставянето им);

й) необходимите инструкции за митничес-
ките формалности и други такива;

к) указание, че превозът, въпреки всяка 
противна клауза, е подчинен на режима, ус-
тановен от тази конвенция.

2. В някои случаи товарителницата трябва 
да съдържа освен това и следните данни:

а) забрана за претоварване;
б) разноските, поети от изпращача;
в) стойността на наложения платеж, който 

трябва да бъде събран при доставянето на 
товара;

г) обявената стойност на стоката и сума-
та, представляваща специалния процент при 
доставянето;

д) инструкции на изпращача до превозвача 
относно застраховката на стоката;
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е) уговорения срок за извършване на пре-
воза;

ж) опис на документите, връчени на пре-
возвача.

3. Страните могат да впишат в товарител-
ницата всякакви други данни, които намерят 
за необходими.

Член 7
1. Изпращачът отговаря за всички раз-

носки и щети, които би понесъл превозвачът 
вследствие неточността или недостатъчността:

а) на данните, посочени в член 6, параграф 1,  
букви „б“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“;

б) на указанията, посочени в член 6, па-
раграф 2;

в) на всички други данни или указания, 
които той дава за изготвянето на товарител-
ницата или за вписване в нея.

2. Когато, по искане на изпращача, превоз-
вачът впише в товарителницата посочените в 
параграф 1 на настоящия член указания, счита 
се, че той действа за сметка на изпращача до 
доказване на противното.

3. Ако товарителницата не съдържа ука-
занието, предвидено в член 6, параграф 1, 
буква „к“, превозвачът е отговорен за всички 
разходи и щети, които би понесъл имащият 
право върху стоката, поради този пропуск.

Член 8
1. По време на приемането на стоката за 

превоз превозвачът е длъжен да провери:
а) точността на данните в товарителницата 

относно броя на колетите, маркировката и 
номерата им;

б) видимото състояние на стоката и опа-
ковката є.

2. Когато превозвачът не разполага с не-
обходимите средства за проверка на данните, 
посочени в параграф 1, буква „а“ от този член, 
той вписва в товарителницата възражения, 
които трябва да бъдат мотивирани. Той трябва 
да мотивира също така всички възражения, 
които прави по повод видимото състояние на 
стоката и нейната опаковка. Тези възражения 
не обвързват изпращача, ако той не ги е приел 
изрично с товарителницата.

3. Изпращачът има право да изисква от 
превозвача да провери брутното тегло или 
изразеното по друг начин количество на сто-
ката. Той може да изисква също и проверка 
на съдържанието на колетите. Превозвачът 
може да поиска заплащането на разноските 
по проверката. Резултатът от проверката се 
вписва в товарителницата.

Член 9
1. Товарителницата удостоверява, до доказ-

ване на противното, условията на договора и 
получаването на стоката от превозвача.

2. При невписване в товарителницата на 
мотивирани възражения от превозвача се 

приема, че стоката и опаковката є са били в 
добро състояние по време на приемането є за 
превоз от превозвача и че броят на колетите, 
маркировката и номерата им отговорят на 
данните в товарителницата.

Член 10
Изпращачът е отговорен пред превозвача за 

щетите, нанесени на лицата, материалите или 
на други стоки, както и за разноските, които 
биха произлезли от недостатък на опаковката 
на стоката, освен ако този недостатък е бил 
видим или известен на превозвача в момента 
на приемането на стоката за превоз, и той не 
е направил възражения по този повод.

Член 11
1. С оглед извършването на митническите 

и други формалности преди доставянето на 
стоката изпращачът е длъжен да приложи 
към товарителницата или да предостави на 
разположение на превозвача необходимите 
документи и да му даде всички поискани 
сведения.

2. Превозвачът не е длъжен да провери дали 
тези документи и сведения са точни и доста-
тъчни. Изпращачът отговаря пред превозвача 
за всички щети, които биха възникнали от 
липсата, недостатъчността или нередовността 
на тези документи и сведения, освен в случай 
на грешка на превозвача.

3. Превозвачът отговаря като комисионер 
за последиците от загубването или неточното 
използване на посочените в товарителницата 
документи, придружаващи същата или пре-
дадени му на ръка; при все това дължимото 
от него обезщетение не може да надхвърли 
онова, което би дължал в случай на загубване 
на стоката.

Член 12
1. Изпращачът има право да се разпореж-

да със стоката, включително да поиска от 
превозвача спиране на превоза, промяна на 
предвиденото място за доставяне или доста-
вяне на стоката на получател, различен от 
посочения в товарителницата.

2. Това право се погасява, когато вторият 
екземпляр от товарителницата бъде предаден 
на получателя или когато получателят упражни 
правото си, предвидено в член 13, параграф 1; 
от този момент превозвачът е длъжен да се 
съобразява с разпорежданията на получателя.

3. Правото на разпореждане принадлежи 
само на получателя от момента на съставяне 
на товарителницата, ако за това има бележка 
от изпращача върху тази товарителница.

4. Когато, упражнявайки правото си на 
разпореждане, получателят разпореди стоката 
да бъде доставена на друго лице, последното 
не може да посочва други получатели.

5. Упражняването на правото на разпо-
реждане е подчинено на следните условия:
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а) изпращачът или в случая, предвиден в 
параграф 3 на този член, получателят, кой-
то желае да упражни това право, трябва да 
представи първия екземпляр от товарител-
ницата, в която трябва да се впишат новите 
нареждания до превозвача, и да заплати на 
превозвача разноските и щетите, предизвикани 
от изпълнението на тези нареждания;

б) това изпълнение трябва да е възможно 
в момента, когато тези нареждания стигнат 
до лицето, което трябва да ги изпълни, и 
то не трябва да спъва нормалната работа 
на предприятието на превозвача, нито да 
ощетява изпращачите или получателите на 
други пратки;

в) нарежданията не бива в никакъв случай 
да довеждат до разделяне на пратката.

6. Когато във връзка с разпоредбите на па-
раграф 5, буква „б“ на този член превозвачът 
не може да изпълни нарежданията, които е 
получил, той трябва веднага да уведоми ли-
цето, което е дало тези нареждания.

7. Превозвач, който не изпълни дадените 
нареждания при условията, предвидени в 
този член, или който се подчини на такива 
нареждания, без да изиска представянето на 
първия екземпляр от товарителницата, е от-
говорен пред правоимащия за причинените 
му от този факт щети.

Член 13
1. След пристигането на стоката на пред-

виденото място за доставяне получателят има 
право да поиска да му бъде предаден вторият 
екземпляр от товарителницата и стоката да 
му бъде предадена срещу подпис. Ако се ус-
танови загуба на стоката или ако стоката не е 
пристигнала до изтичане на срока, предвиден 
в член 19, получателят може да предяви от 
свое име пред превозвача правата, произти-
чащи от договора за превоз.

2. Получател, който предявява правата, 
които му дава параграф 1 от този член, е 
длъжен да заплати сумата на задълженията, 
произтичащи от товарителницата. В случай 
на възражение по този въпрос превозвачът е 
длъжен да предаде стоката само ако му бъде 
представена гаранция от получателя.

Член 14
1. Когато, по каквато и да е причина, 

изпълнението на договора при условията, 
предвидени в товарителницата, е или стане 
невъзможно преди пристигането на стоката 
в предвиденото за доставянето є място, пре-
возвачът е длъжен да поиска нареждания от 
лицето, което има право да се разпорежда със 
стоката, в съответствие с член 12.

2. Ако все пак обстоятелствата позволяват 
изпълнението на превоза при условия, различ-
ни от тези, предвидени в товарителницата, и 
ако превозвачът не е успял да получи свое-
временно нареждания от лицето, което има 

право да се разпорежда със стоката съгласно 
член 12, той взема в интерес на лицето, имащо 
право да се разпорежда със стоката, мерките, 
които счита за най-добри.

Член 15
1. Когато, след пристигане на стоката 

в местополучаването, се появят пречки за 
предаване, превозвачът иска нареждания от 
изпращача. Ако получателят откаже стоката, 
изпращачът има право да се разпорежда с 
последната, без да е необходимо да представи 
първия екземпляр от товарителницата.

2. Даже и когато е отказал стоката, полу-
чателят може винаги да поиска предаването 
є, освен ако превозвачът е получил други 
нареждания от изпращача.

3. Когато пречката за предаване се появи, 
след като на основание правото, получено 
съгласно член 12, параграф 3, получателят е 
дал нареждане да се предаде стоката на друго 
лице, получателят встъпва в правата на из-
пращача, а това друго лице – на получателя 
при прилагане на параграфи 1 и 2 от член 15.

Член 16
1. Превозвачът има право да му се въз-

становят разноските, направени във връзка 
с молбата му за указания или във връзка с 
изпълнението на получените нареждания, 
освен ако тези разноски не са последица от 
негова грешка.

2. В случаите, предвидени в член 14, пара-
граф 1 и в член 15, превозвачът може веднага 
да разтовари стоката за сметка на право-
имащия; след това разтоварване превозът се 
счита приключен. Тогава превозвачът поема 
пазенето на стоката. Но той може да повери 
стоката на трето лице и тогава е отговорен 
само за подходящия избор на това трето лице. 
Стоката остава обременена със задълженията, 
произтичащи от товарителницата и с всички 
други разноски.

3. Превозвачът може да пристъпи към 
продажба на стоката, без да чака нарежда-
нията на правоимащия, когато се касае за 
лесноразваляеми стоки или това се налага от 
състоянието на стоката, или когато разнос-
ките по съхранението са несъразмерни със 
стойността на стоката. В останалите случаи 
той може също да пристъпи към продажба, 
когато в един разумен срок не е получил от 
правоимащия други нареждания, чието из-
пълнение с право би могло да бъде изисквано.

4. Ако стоката е била продадена на осно-
вание на този член, сумата от продажбата се 
оставя на разположение на правоимащия след 
приспадане на разноските, с които е обремене-
на стоката. Когато тези разноски надвишават 
сумата от продажбата, превозвачът има право 
да получи разликата.

5. Начинът, по който се извършва продаж-
бата, се определя от закона и обичаите на 
мястото, където се намира стоката.
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Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Член 17
1. Превозвачът е отговорен за цялостната 

или частичната липса или повреда на стока-
та от момента на приемането є за превоз до 
този на доставянето є, както и за забавата 
при доставянето є.

2. Превозвачът се освобождава от тази 
отговорност, когато липсата, повредата или 
забавата се дължат на грешки на правоима-
щия, на нареждане на последния, което не е 
резултат на грешка на превозвача, на присъщ 
недостатък на стоката или на обстоятелства, 
които превозвачът не е могъл да избегне, и 
последиците, които не е могъл да преодолее.

3. За да се освободи от отговорност, пре-
возвачът не може да се позовава нито на 
недостатъци на превозното средство, с което 
си служи за извършване превоза, нито на 
грешки на лицето, от което е наел превозното 
средство, или на негови служители.

4. В съответствие с член 18, параграф 2 – 5 
превозвачът се освобождава от отговорност, 
когато липсата или повредата произтичат от 
особените рискове, дължащи се на един или 
няколко от следните факти:

а) ползване на отворени, непокрити с бре-
зент превозни средства, когато това е било из-
рично уговорено и вписано в товарителницата;

б) липса или дефект на опаковката при 
стоки, които поради самото си естество са 
изложени на разваляне или повреда, когато 
не са опаковани или са лошо опаковани;

в) пакетиране, натоварване, подреждане 
или разтоварване на стоката от изпращача 
или получателя или от лица, действащи за 
сметка на изпращача или получателя;

г) естеството на някои стоки, застрашени 
било от цялостна или частична загуба, било 
от повреда, като счупване, ръжда, вътрешно 
увреждане, изсушаване, изтичане, нормално 
разпадане или от действията на червеи или 
гризачи;

д) недостатъчност или неточност на мар-
кировката или на номерата на колетите;

е) превоз на живи животни.
5. Когато на основание този член превоз-

вачът не отговаря за някои фактори, които 
са предизвикали щетата, отговорността му 
бива ангажирана само доколкото факторите, 
за които той отговаря съгласно този член, са 
допринесли за тази щета.

Член 18
1. Доказването, че липсата, повредата или 

забавата са причинени от един от фактите, 
предвидени в чл. 17, параграф 2, е в тежест 
на превозвача.

2. Когато превозвачът установи, че пред-
вид конкретните фактически обстоятелства 
липсата или повредата е могла да произлезе 

от един или повече от особените рискове, 
предвидени в чл. 17, параграф 4, счита се, че тя 
произлиза от тях. Правоимащият обаче може 
да доказва, че щетата се дължи напълно или 
частично на някои от тези рискове.

3. Презумпцията, визирана по-горе, не се 
прилага в случаите, предвидени в член 17, 
параграф 4, буква „а“, ако има ненормална 
по размер липса или липса на цели колети.

4. Когато превозът се извършва с превозно 
средство, оборудвано да предпази стоката от 
влиянието на топлината, студа, температур-
ните промени или от влажността на въздуха, 
превозвачът не може да се позовава на член 
17, параграф 4, буква „г“, освен ако докаже, че 
всички мерки, които е бил длъжен да вземе 
според обстоятелствата, са били взети относно 
избора, поддържането и употребата на тези 
оборудвания и че той е спазил дадените му 
специални нареждания.

5. Превозвачът може да се позове на член 
17, параграф 4, буква „е“ само ако докаже, че 
всички мерки, които е бил длъжен да вземе 
според обстоятелствата, са били взети от него 
и че се е съобразил с дадените му специални 
нареждания.

Член 19
Счита се, че има забава при доставянето, 

когато стоката не е била доставена в угово-
рения срок, или ако срок не е бил уговорен, 
когато действителното времетраене на превоза 
надвишава времето, за което превозът би бил 
извършен нормално с оглед на обстоятелства-
та, и по-специално в случаите на частично 
натоварване, ако времето за набиране на цял 
товар при нормални условия е надхвърлено.

Член 20
1. Правоимащият може, без да е необходимо 

да представя други доказателства, да счете 
стоката за изгубена, когато не е доставена 
до тридесет дни след изтичане на уговорения 
срок, или, ако такъв срок не е бил уговорен, 
в срок шестдесет дни от деня на приемането 
є за превоз от превозвача.

2. След като получи обезщетението за 
изгубената стока, правоимащият може да 
поиска писмено да бъде уведомен веднага, ако 
стоката се намери в течение на една година 
считано от изплащането на обезщетението. 
За това негово искане той получава писмено 
удостоверение.

3. Тридесет дни след получаване на това 
известие правоимащият може да иска стоката 
да му бъде доставена срещу заплащане на 
дължимото по товарителницата и връщане 
на полученото от него обезщетение след 
приспадане на разноските, включени в това 
обезщетение, като си запазва всички права 
на обезщетение за забава при доставянето, 
предвидени в член 23 и евентуално в член 26.
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4. Когато не е отправено искането, пред-
видено в параграф 2, или не са дадени нареж-
дания в тридесетдневния срок, предвиден в 
параграф 3, или ако стоката е била намерена 
след повече от една година след изплащане 
на обезщетението, превозвачът разполага с 
нея в съответствие със законите на страната, 
където се намира товарът.

Член 21
Когато стоката е била доставена на полу-

чателя без заплащане на наложения платеж, 
който превозвачът е следвало да събере от по-
лучателя съгласно разпоредбите на превозния 
договор, превозвачът е длъжен да обезщети 
изпращача до размера на наложения платеж 
независимо от правото му на регресен иск 
срещу получателя.

Член 22
1. Когато изпращачът предава на превозвача 

опасни стоки, той посочва точното естество на 
опасността, както и евентуалните предпазни 
мерки, които трябва да се вземат. В случай 
че това уведомление не е вписано в товари-
телницата, изпращачът или получателят са 
длъжни да докажат с всички други средства, 
че превозвачът е знаел за точното естество на 
опасността при превоза на споменатите стоки.

2. Опасните стоки, които не са били обяве-
ни като такива на превозвача при условията, 
предвидени в параграф 1 на този член, могат 
по всяко време и на всяко място да бъдат 
разтоварени, унищожени или обезвредени от 
превозвача, и то без никакво обезщетение; 
освен това изпращачът отговаря за всички 
разноски и щети, произтичащи от предаването 
им за превоз или от превоза им.

Член 23
1. Когато съгласно разпоредбите на тази 

конвенция превозвачът дължи обезщетение 
за цялостна или частична липса, това обез-
щетение се изчислява според стойността на 
стоката на мястото и по времето, когато е 
била приета за превоз.

2. Стойността на стоката се определя по 
борсовия курс или при липса на такъв – по 
текущата цена на пазара, или при липса на 
такава – по обичайната стойност на стоките 
от същия вид и качество.

3. При всички случаи обезщетението не 
може да надвиши 25 франка за килограм бруто 
липсващо тегло. Под франк се разбира златен 
франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.

4. Освен това се връщат изцяло и превоз-
ната цена, митническите сборове и другите 
разноски по превоза на стоката в случай на 
цялостна липса и пропорционално, когато 
има частична липса; други обезщетения не 
се дължат.

5. В случай на забава при доставянето, ако 
правоимащият докаже, че от това е възник-

нала щета, превозвачът е длъжен да заплати 
обезщетение в размер на тази щета, но не 
повече от цената на превоза.

6. По-големи обезщетения не могат да бъдат 
търсени освен в случай на обявена стойност 
на стоката или при обявен особен интерес при 
доставката съгласно членове 24 и 26. 

Член 24
Срещу заплащане на допълнителна цена 

по уговорка изпращачът може да обяви в 
товарителницата стойност на стоката, надви-
шаваща определената в параграф 3 на член 23 
граница, като в този случай обявеният размер 
замества тази граница.

Член 25
1. В случай на повреда превозвачът за-

плаща обезценка в размер, изчислен според 
стойността на стоката, определена съгласно 
член 23, параграфи 1, 2 и 4.

2. Във всички случаи обезщетението не 
може да надвишава:

а) сумата, която би се получила при цялост-
на липса, когато цялата пратка е обезценена 
от повредата;

б) сумата, която би се получила в случай 
на липса на обезценената част, когато само 
част от пратката е обезценена от повредата.

Член 26
1. Изпращачът може да посочи размер на 

особения интерес при доставяне за случаите 
на липса, повреда или забава, като впише това 
в товарителницата и заплати допълнителна 
цена по уговорка.

2. Когато е бил обявен особен интерес при 
доставянето, независимо от обезщетенията, 
предвидени в членове 23, 24 и 25, може да се 
търси обезщетение за доказаната допълнител-
на щета в рамките на размера на обявения 
интерес.

Член 27
1. Правоимащият може да поиска да му се 

заплати лихва върху сумата на обезщетението. 
Тази лихва се изчислява в размер 5 процента 
годишно и тече от деня на писмената рекла-
мация до превозвача, или ако не е имало 
рекламация, от деня на завеждане иска в съда.

2. Когато елементите, служещи за основа 
на изчисляване на обезщетението, не са изра-
зени във валутата на страната, в която се иска 
плащането, конвертирането на тази валута 
се извършва по курса на деня в мястото на 
плащането на обезщетението.

Член 28
1. Когато според приложимия закон липса-

та, повредата или забавата по време на превоз, 
подчинен на тази конвенция, дават основания 
за извъндоговорна рекламация, превозвачът 
може да се позове на разпоредбите на тази 
конвенция, които изключват отговорността му 



СТР.  28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 10

или определят или ограничават дължимите 
обезщетения.

2. Когато е предявен иск за извъндоговор-
на отговорност за липса, повреда или забава 
срещу едно от лицата, за които превозвачът 
отговаря съгласно член 3, това лице може 
също да се позове на разпоредбите на тази 
конвенция, които изключват отговорността на 
превозвача или определят или ограничават 
дължимите обезщетения.

Член 29
1. Превозвачът няма право да се позовава на 

разпоредбите на тази глава, които изключват 
или ограничават отговорността му или които 
прехвърлят тежестта на доказване, ако щетата 
произлиза от измама от негова страна или 
грешка, която според закона на сезирания 
съд се приравнява на измама.

2. Такова е положението и когато изма-
мата или грешката са дело на служители на 
превозвача или на всякакви други лица, към 
услугите на които той е прибягнал във връзка 
с изпълнение на превоза, когато тези лица са 
действали при изпълнение на своите функции. 
В този случай тези лица нямат право да се 
позовават на разпоредбите на тази глава, ви-
зирани в параграф 1, относно тяхната лична 
отговорност.

Г л а в а  п е т а

РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ

Член 30
1. Когато получателят е получил стоката, 

без да е установил състоянието є съвместно с 
превозвача или е направил възражения пред 
превозвача най-късно в момента на доставяне-
то, ако се касае за явни липси и повреди, или 
в срок от седем дни считано от доставянето 
(празничните и неделните дни не се броят), 
ако се касае до скрити липси и повреди, като 
посочи общото естество на липсата или по-
вредата, счита се до доказване на противното, 
че е получил стоката в състоянието, описано 
в товарителницата. Тези възражения трябва 
да са направени писмено, когато се касае до 
скрити липси или повреди.

2. Когато състоянието на стоката е устано-
вено съвместно от получателя и превозвача, 
резултатът от тази констатация може да бъде 
оспорван само ако се касае за скрити липси 
или повреди и ако получателят е направил 
писмени възражения пред превозвача в срок 
от седем дни, без да се броят празничните и 
неделните дни, считано от деня на конста-
тацията.

3. Забавата при доставянето може да даде 
основание за обезщетение само ако в срок от 
двадесет и един дни от деня на представяне 
на стоката на разположение на получателя 
е била отправена писмена рекламация до 
превозвача.

4. Датата на доставянето или според 
случая, тази на констатацията, или тази на 
предоставяне на разположение не се брои в 
предвидените в този член срокове.

5. Превозвачът и получателят си предос-
тавят взаимно всички необходими улеснения 
и полезни проверки.

Член 31
1. За всеки спор, произтичащ от превозите, 

подчинени на тази конвенция, ищецът може 
да сезира освен съдилищата на договарящите 
държави, посочени по общо съгласие на стра-
ните, още и тези на държавата, на територията 
на която се намира:

а) местожителството на ответника, глав-
ното му седалище или клонът, или агенци-
ята, чрез която е бил сключен превозният 
договор, или

б) мястото, където стоката е била приета 
за превоз, или мястото, предвидено за дос-
тавянето є.

2. Когато при спор, посочен в параграф 1 
от този член, тече дело пред компетентен съд 
съгласно този параграф или когато е било 
произнесено решение по този спор, не може 
да се предявява нов иск за същото, между 
същите страни, освен ако решението на съда, 
пред който е бил предявен първият иск, е 
невъзможно да бъде изпълнено в страната, 
където е предявен новият иск.

3. Когато при спор, посочен в параграф 1 
от този член, решение на съд в договаряща 
страна е станало изпълнимо в тази държава, 
то става изпълнимо и във всички останали 
договарящи държави веднага след изпълне-
нието на установените за това формалности в 
заинтересованата държава. Тези формалности 
не могат да доведат до преразглеждане на спора.

4. Разпоредбите на параграф 3 от този член 
се прилагат за съдебните решения, постанове-
ни с участие на страните, задочните решения 
и съдебните спогодби, но не се прилагат за 
решенията за предварително изпълнение, 
както и за обезщетенията за вреди и лихви, 
съдебни разноски срещу ищец, чийто иск е 
бил отхвърлен, изцяло или частично.

5. Не може да се изисква гаранция за 
обезпечаване изплащането на присъдени 
разноски по повод заведени искове, породени 
от превози, подчинени на тази конвенция, от 
граждани на договарящи държави, когато те 
имат местожителство или кантора в някоя 
от тези държави.

Член 32
1. Исковете, свързани с превози, подчинени 

на тази конвенция, се погасяват с изтичане-
то на едногодишен давностен срок. Обаче в 
случай на измама или на грешка, приравнена 
към измама според закона на сезирания съд, 
давността е три години. Давностният срок тече:

а) в случай на частична липса, повреда 
или забава – от деня, в който стоката е била 
доставена;
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б) в случай на цялостна липса – от триде-
сетия ден след изтичане на уговорения срок, 
а ако не е бил уговорен такъв – от шестде-
сетия ден от деня на приемането на стоката 
за превоз от превозвача;

в) във всички други случаи – от изтичането 
на тримесечен срок от датата на сключване 
на превозния договор.

Посоченият по-горе ден за начало на дав-
ностните срокове не е включен в тях.

2. Писмената рекламация спира давността 
до деня, в който превозвачът отхвърли писмено 
рекламацията и върне приложените към нея 
документи. В случай на частично признава-
не на рекламацията давността продължава 
да тече само за останалата спорна част от 
рекламацията. Доказването на фактите на 
получаване на рекламацията или на отговора 
и на връщане на приложените документи е в 
тежест на страната, която се позовава на тези 
факти. Следващите рекламации със същия 
предмет не спират давността.

3. Освен в случаите, предвидени в разпо-
редбите на параграф 2 по-горе, спирането на 
давностните срокове се урежда от законите на 
страната на сезирания съд. Същото се отнася 
и до прекъсването на давността.

4. Погасен по давност иск не може да бъде 
предявен дори и под формата на насрещен 
иск или възражение.

Член 33
Превозният договор може да съдържа клау-

за, даваща компетентност на арбитражен съд, 
при условие че клаузата предвижда приложе-
нието на тази конвенция от арбитражния съд.

Г л а в а  ш е с т а

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗ, ИЗВЪРШВАН  
ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ

Член 34
Когато един превоз, извършван в изпълне-

ние на един-единствен договор, се осъществява 
от последователни пътни превозвачи, всеки 
от тях поема отговорността за изпълнението 
на цялостния превоз, като вторият и следва-
щите превозвачи стават страна по договора 
с приемането на стоката и товарителницата, 
при условията, посочени в товарителницата.

Член 35
1. Превозвачът, приемащ стоката от пред-

шестващия го превозвач, издава на същия 
датирана и подписана разписка. Той трябва да 
впише името и адреса си на втория екземпляр 
на товарителницата. При нужда той вписва в 
този екземпляр, а също и в разписката въз-
ражения, аналогични на тези, предвидени в 
член 8, параграф 2.

2. Разпоредбите на член 9 се прилагат в 
отношенията между последователните пре-
возвачи.

Член 36
Освен ако се касае до насрещен иск или до 

възражение, формулирано в някоя инстанция 
относно иск, основан върху същия превозен 
договор, търсенето на отговорност за липса, 
повреда или закъснение може да бъде извър-
шено само срещу първия превозвач, последния 
такъв или превозвача, изпълняващ тази част 
от превоза, по време на която е възникнала 
липсата, повредата или закъснението; искът 
може да бъде насочен едновременно и срещу 
няколко от тези превозвачи.

Член 37
Превозвач, изплатил обезщетение съгласно 

разпоредбите на тази конвенция, има право 
на регресен иск за главницата, лихвите и 
разноските срещу превозвачите, участвали 
в изпълнението на превозния договор, при 
следните условия:

а) превозвачът, по чиято вина е причинена 
щетата, трябва сам да понесе обезщетението, 
независимо дали го е изплатил той самият, 
или е било изплатено от друг превозвач;

б) когато щетата е причинена по вина на 
двама или повече превозвачи, всеки от тях 
трябва да заплати сума, пропорционална на 
неговата част от отговорността; ако опреде-
лянето на частите от отговорността е невъз-
можно, всеки от тях отговаря пропорционално 
на припадащата му се част от навлото;

в) ако не е възможно да бъде установе-
но кои от превозвачите трябва да понесат 
отговорността, дължимото обезщетение се 
разпределя съгласно пропорцията, посочена 
в буква „б“, между всички превозвачи.

Член 38
Ако един от превозвачите е неплатежоспо-

собен, частта, която му се полага да поеме 
и която не е изплатил, се разпределя между 
всички други превозвачи пропорционално на 
навлото, което им се полага.

Член 39
1. Превозвач, срещу когото е заведен регре-

сен иск, предвиден в членове 37 и 38, не може 
да оспори по същество основателността на 
плащането, извършено от превозвача, пред-
явил регресния иск, когато обезщетението е 
определено със съдебно решение, при условие 
че е бил своевременно уведомен за процеса 
и че е имал възможност да встъпи в него.

2. Превозвач, който иска да предяви регре-
сен иск, може да стори това пред компетентния 
съд в страната, в която се намира обикно-
веното местожителство, главното седалище, 
клон или агенция на един от заинтересованите 
превозвачи, чрез посредничеството на който е 
бил сключен превозният договор. Регресният 
иск може да бъде упражнен пред един и същ 
съд срещу всички заинтересовани превозвачи.
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3. Разпоредбите на член 31, параграфи 3 и 4 
се прилагат при постановяване на решенията 
по регресните искове, предвидени в члено-
ве 37 и 38.

4. Разпоредбите на член 32 се прилагат за 
регресните искове между превозвачи. Давност-
ният срок тече било от деня на окончателното 
съдебно решение, определящо обезщетението, 
което следва да се плати съгласно разпоредбите 
на тази конвенция, било в случай, когато не 
е имало такова решение, от деня на оконча-
телното изплащане.

Член 40
Превозвачите са свободни да договарят 

помежду си клаузи, които дерогират члено-
ве 37 и 38.

Г л а в а  с е д м а

НИЩОЖНОСТ НА КЛАУЗИТЕ, ПРОТИ-
ВОРЕЧАЩИ НА КОНВЕНЦИЯТА

Член 41
1. С изключение на разпоредбите на член 

40, нищожна и без правно действие е всяка 
клауза, която пряко или косвено противо-
речи на разпоредбите на тази конвенция. 
Нищожността на подобни клаузи не повлича 
нищожност на останалите клаузи на договора.

2. По-специално, нищожна е всяка клауза, с 
която превозвачът би постигнал преотстъпване 
в своя полза на застраховката на товара или 
всякаква аналогична клауза, както и клаузата, 
прехвърляща тежестта на доказването.

Г л а в а  о с м а

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42
1. Тази конвенция е открита за подписване 

или присъединяване от държавите – членки 
на Икономическата комисия за Европа, от 
държавите, допуснати в тази комисия с кон-
султативен статус съгласно параграф 8 от 
мандата на тази комисия.

2. Държавите, имащи право на участие в 
някои дейности на Икономическата комисия 
за Европа, при условията на параграф 11 от 
мандата на тази комисия могат да станат до-
говарящи страни в тази конвенция, като се 
присъединят към нея след влизането є в сила.

3. Конвенцията ще бъде открита за подпис-
ване до 31 август 1956 г. включително. След тази 
дата тя ще бъде открита за присъединяване.

4. Тази конвенция подлежи на ратификация.
5. Ратифицирането или присъединяването 

ще се извърши чрез депозиране на съответния 
документ при Генералния секретар на ООН.

Член 43
1. Тази конвенция ще влезе в сила на де-

ветдесетия ден, след като пет от държавите, 
упоменати в параграф 1 от член 42, депозират 
своя документ за ратификация или присъе-
диняване.

2. За всяка държава, която я ратифицира 
или се присъедини към нея, след като пет 
държави вече са депозирали документа си за 
ратификация или присъединяване, тази кон-
венция ще влезе в сила на деветдесетия ден 
след депозирането на документа за ратифи-
кация или присъединяване от тази държава.

Член 44
1. Всяка договаряща страна може да денон-

сира тази конвенция, като уведоми писмено 
за това Генералния секретар на ООН.

2. Денонсирането ще влезе в сила дванаде-
сет месеца след датата, на която Генералният 
секретар е получил уведомлението.

Член 45
Ако след влизането в сила на тази конвенция 

броят на договарящите страни спадне под пет 
вследствие денонсирания, тази конвенция ще 
престане да бъде в сила от датата на влизане 
в сила на последното денонсиране.

Член 46
1. Всяка държава може при депозирането 

на документа за ратификация или присъе-
диняване, или във всеки следващ момент 
да заяви с писмено уведомление, отправено 
до Генералния секретар на ООН, че тази 
конвенция ще се прилага на цялата или на 
част от територията, която тя представлява 
в международно отношение. Конвенцията ще 
бъде приложима върху територията или тери-
ториите, упоменати в уведомлението, считано 
от деветдесетия ден след получаването на това 
уведомление от Генералния секретар на ООН 
или ако и в този ден конвенцията още не е 
влязла в сила – от деня на влизането є в сила.

2. Всяка държава, която съгласно предше-
стващия параграф е направила декларация, 
имаща за ефект да доведе до прилагането на 
тази конвенция на територия, която тя пред-
ставлява в международно отношение, може 
съгласно член 44 да денонсира конвенцията 
по отношение на тази територия.

Член 47
Всеки спор между две или повече догова-

рящи страни относно тълкуването или при-
лагането на тази конвенция, който страните 
не биха могли да уредят чрез преговори или 
по друг начин, може да бъде предявен по 
искане на една от заинтересованите страни 
пред Международния съд, за да бъде решен 
от него.

Член 48
1. Всяка договаряща страна може в мо-

мента, когато подписва или ратифицира тази 
конвенция или се присъединява към нея, да 
заяви, че не се счита обвързана от член 47 на 
конвенцията. Останалите договарящи страни 
няма да бъдат обвързани от член 47 към всяка 
договаряща страна, направила резерва.
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2. Всяка страна, направила резерва съгласно 
параграф 1, може всеки момент да оттегли 
тази резерва, като уведоми за това писмено 
Генералния секретар на ООН.

3. Не се допускат никакви други резерви 
по тази конвенция.

Член 49
1. След като тази конвенция е била в сила 

3 години, всяка договаряща страна може 
да поиска писмено от Генералния секретар 
на ООН да свика конференция за нейната 
ревизия. Генералният секретар уведомява 
писмено всички договарящи страни за това 
искане и свиква конференция за ревизия, ако 
в срок от четири месеца от деня на отправе-
ното от него уведомление поне една четвърт 
от договарящите страни му съобщят своето 
съгласие за това.

2. Ако бъде свикана конференция съгласно 
предходния параграф, Генералният секретар на 
ООН уведомява всички договарящи страни и 
ги поканва да представят в срок от три месеца 
предложенията, които биха искали да бъдат 
разгледани на конференцията. Генералният 
секретар съобщава на всички договарящи 
страни временния дневен ред на конферен-
цията, както и текста на предложенията три 
месеца преди откриването на конференцията.

3. Генералният секретар поканва на всяка 
конференция, свикана съгласно този член, всич-
ки държави, посочени в параграф 1 от член 42, 
както и държавите, станали вече договарящи 
страни съгласно параграф 2 от член 42.

Член 50
Освен уведомленията, предвидени в член 49, 

Генералният секретар на ООН уведомява също 
и държавите, посочени в параграф 1 на член 
42, както и държавите, станали договарящи 
страни съгласно параграф 2 от член 42, за:

а) ратификациите и присъединяванията по 
силата на член 42;

б) датите, на които тази конвенция влиза 
в сила съгласно член 43;

в) денонсиранията съгласно член 44;
г) отменянето на конвенцията в съответ-

ствие с член 45;
д) получените уведомления в съответствие 

с член 46;
е) получените резерви и уведомления в 

съответствие с параграфи 1 и 2 от член 48.

Член 51
След 31 август 1956 г. оригиналът на кон-

венцията ще бъде депозиран при Генералния 
секретар на ООН, който ще изпрати съответно 
заверени копия от нея на всяка от страните, 
посочени в параграфи 1 и 2 от член 42.

В уверение на което долуподписаните, 
надлежно упълномощени за това, подписаха 
тази конвенция.

Съставена в Женева на 19 май 1956 г. в 
един екземпляр на английски и френски език, 
като и двата текста са еднакво достоверни.

ПРОТОКОЛ ЗА ПОДПИСВАНЕ
В момента на подписването на Конвенцията 

за договора за международен автомобилен 
превоз на стоки долуподписаните, надлежно 
упълномощени, се споразумяха за следната 
декларация и уточнение:

1. Тази конвенция не се прилага за превозите 
между Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия и Република Ирландия.

2. Добавка към член първи, параграф 4:
Долуподписаните се задължават да започ-

нат преговори за сключване на конвенции 
относно договора за превоз на покъщнина и 
договора за комбинирани превози.

В уверение на което долуподписаните, 
надлежно упълномощени за това, подписаха 
настоящия Протокол.

Съставен в Женева на 19 май 1956 г. в един 
екземпляр на английски и френски език, като 
и двата текста са еднакво достоверни.
474

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към Конвенцията за договора за международен 
автомобилен превоз на стоки (CMR) относно 

електронната товарителница
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото  
Народно събрание на 23 юни 2010 г. – ДВ, 
бр. 50 от 2010 г. В сила за Република България 

от 5 юни 2011 г.)

Страните по настоящия Протокол,
В ролята си на страни по Конвенцията 

за договора за международен автомобилен 
превоз на стоки (CMR), съставена в Женева 
на 19 май 1956 г.,

В желанието си да допълнят Конвенцията 
с цел улесняване на възможността за издаване 
на товарителница посредством процедурите, 
прилагани за електронен запис и обработване 
на данни,

Се споразумяха за следното:

Член 1
Определения

За целите на настоящия Протокол,
„Конвенция“ означава Конвенцията за до-

говора за международен автомобилен превоз 
на стоки (CMR);

„Електронно съобщение“ означава инфор-
мацията, създадена, изпратена, получена или 
съхранявана на електронен, оптичен, цифров 
или подобен носител, като в резултат пред-
ставената информация е на разположение с 
цел ползване за последваща справка;

„Електронна товарителница“ означава 
товарителница, издадена посредством елек-
тронно съобщение от страна на превозвача, 
изпращача или която и да е друга заинтере-
сована страна при изпълнението на договор 
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за превоз, за който се прилага Конвенцията, 
включително и данните, логично свързани с 
електронното съобщение чрез приложения 
или свързани по друг начин с електронното 
съобщение едновременно със или след него-
вото издаване, като в резултат стават част от 
електронната товарителница;

„Електронен подпис“ означава данни в 
електронен формат, приложени или логично 
свързани с други електронни данни; те служат 
и като средство за удостоверяване.

Член 2
Приложно поле и действие на електронната 

товарителница

1. Съгласно разпоредбите на настоящия 
Протокол товарителницата по Конвенцията, 
както и всяка молба, декларация, инструкция, 
искане, резервация или друго съобщение, 
свързано с изпълнението на договор за превоз, 
при който се прилага Конвенцията, могат да 
бъдат издадени в електронна форма. 

2. Електронната товарителница, която 
отговаря на разпоредбите на настоящия 
Протокол, се приема за равностойна на това-
рителницата по Конвенцията и следователно 
има същата доказателствена стойност и води 
до същите последствия като въпросната то-
варителница. 

Член 3
Удостоверяване на електронната товарител

ница 

1. Електронната товарителница се удос-
товерява от страните по договора за превоз 
посредством надежден електронен подпис, 
който гарантира връзката с електронната 
товарителница. При липсата на други дока-
зателства електронният подпис се счита за 
надеждно средство, ако електронният подпис: 

а) е свързан единствено с подписващата 
страна;

б) може да разкрие самоличността на 
подписващата страна;

в) е създаден чрез средства, които подпис-
ващата страна може да използва единствено 
под собствен контрол; и 

г) е свързан с данните, за които се отнася, 
по такъв начин, че всяка последваща промяна 
в тях може да бъде проследена. 

2. Електронната товарителница може да 
бъде удостоверена чрез всеки друг метод на 
електронно удостоверение, разрешен от закона 
на държавата, в която се издава електронната 
товарителница. 

3. Данните, съдържащи се в електронната 
товарителница, ще бъдат достъпни за всички 
страни, които имат съответното право. 

Член 4
Условия за съставяне на електронна това

рителница

1. Електронната товарителница съдържа 
същите данни, както и товарителницата по 
Конвенцията.

2. Процедурата, използвана за издаване 
на електронна товарителница, гарантира 
интегритета на съдържащите се в нея данни 
от момента на първоначалното є издаване 
в окончателната є форма. Интегритетът е 
налице, когато данните останат пълни и 
непроменени с изключение на добавки и 
промени, които възникват в нормалното 
развитие на комуникацията, съхранението 
и представянето им. 

3. Данните, съдържащи се в електронната 
товарителница, могат да бъдат допълвани 
или изменяни в случаите, разрешени по 
Конвенцията.

Процедурата по допълване или изменяне 
на електронната товарителница позволява да 
се проследят всякакви подобни допълнения 
или изменения на електронната товарител-
ница, както и да се запазят данните, които 
първоначално се съдържат в нея.

Член 5
Издаване на електронна товарителница

1. Заинтересованите страни по договора 
за превоз постигат съгласие за процедурите 
и тяхното изпълнение с цел съобразност 
с изискванията на настоящия Протокол и 
Конвенцията, по-специално по отношение на:

а) метод за издаване и представяне на 
електронната товарителница на страните, 
които имат съответното право;

б) гаранция, че електронната товарителница 
запазва интегритета си;

в) начин, по който страна, която има пра-
вата, произтичащи от електронната товари-
телница, може да докаже тези права;

г) начин на потвърждаване на предаването 
на получателя;

д) процедури по допълнение и изменение 
на електронната товарителница; и 

е) процедури за възможното заместване 
на електронната товарителница с издадена 
по друг начин товарителница. 

2. Процедурите по параграф 1 трябва да 
бъдат упоменати в електронната товарител-
ница и следва да има възможност за лесното 
им установяване.

Член 6
Документи, допълващи електронната това

рителница

1. Превозвачът предава на изпращача, по 
искане на последния, разписка за стоките и 
цялата необходима информация за иденти-
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фициране на пратката и за достъп до елек-
тронната товарителница, за която се отнася 
настоящият Протокол.

2. Документите по член 6, параграф 2, 
буква „ж“ и член 11 от Конвенцията могат да 
бъдат представени от изпращача на превоз-
вача под формата на електронно съобщение, 
ако документите са налични в тази форма и 
ако страните са постигнали съгласие за про-
цедурите, които позволяват създаването на 
връзка между тези документи и електронната 
товарителница, за която се отнася настоя-
щия Протокол по начин, който да гарантира 
техния интегритет. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 7

Подписване, ратификация, присъединяване

1. Настоящият Протокол е открит за под-
писване от държави, които са подписали или 
са станали страни по Конвенцията, и членки 
на Икономическата комисия за Европа или 
допуснатите до Комисията с консултативен 
статус съгласно параграф 8 от мандата на 
Комисията.

2. Настоящият Протокол е открит за 
подписване в Женева от 27 до 30 май 2008 г. 
включително, а след тази дата – в централата 
на Организацията на обединените нации в 
Ню Йорк до 30 юни 2009 г. включително.

3. Настоящият Протокол подлежи на рати-
фикация от подписващите страни и е открит 
за присъединяване от неподписалите държави 
по параграф 1 от настоящия член, които са 
страни по Конвенцията.

4. Държавите, които могат да участват в 
някои дейности на Икономическата комисия 
за Европа при условията на пара граф 11 от 
мандата на Комисията и които са се присъ-
единили към Конвенцията, могат да станат 
страни по настоящия Протокол, като се при-
съединят към него след влизането му в сила. 

5. Ратификацията или присъединяването 
могат да бъдат осъществени чрез предста-
вянето на инструмент пред Генералния се-
кретариат на Организацията на обединените 
нации.

6. Счита се, че всеки инструмент за рати-
фикация или присъединяване, представен след 
влизането в сила на изменение на настоящия 
Протокол, прието съгласно разпоредбите на 
член 13 от него, се прилага за Протокола, 
както е променен съгласно изменението.

Член 8
Влизане в сила

1. Настоящият Протокол влиза в сила на 
деветдесетия ден, след като пет от държавите 
по член 7, параграф 3 от настоящия Протокол 
са представили своите инструменти за рати-
фикация или присъединяване.

2. За всяка държава, която ратифицира 
или се присъедини към него, след като пет 
държави са представили своите инструменти 
за ратификация или присъединяване, насто-
ящият Протокол влиза в сила на деветдесетия 
ден, след като въпросните държави са пред-
ставили инструмента си за ратификация или 
присъединяване.

Член 9
Денонсиране

1. Всяка от страните може да денонсира на-
стоящия Протокол, като уведоми Генералния 
секретар на Организацията на обединените 
нации за това. 

2. Денонсирането влиза в сила 12 месеца 
след датата на получаване на уведомление-
то за денонсиране от страна на Генералния 
секретар.

3. Всяка държава, която вече не е страна 
по Конвенцията, престава да бъде страна по 
настоящия Протокол на същата дата.

Член 10
Прекратяване

Ако след влизането в сила на настоящия 
Протокол броят на страните намалее до под 
пет вследствие на денонсиране, настоящият 
Протокол престава да бъде в сила от датата 
на влизането в сила на последното подобно 
денонсиране. Действието му също се прекра-
тява от датата, на която Конвенцията престава 
да бъде в сила.

Член 11
Спор

Всеки спор между две или повече страни, 
свързан с тълкуването или прилагането на 
настоящия Протокол, който страните не могат 
да уредят чрез преговори или по друг начин, 
може да бъде отнесен до Международния съд 
по искане на една от заинтересованите страни 
и да бъде решен от него.

Член 12
Резерви

1. При подписване, ратификация или при-
съединяване към настоящия Протокол всяка 
от страните може да декларира чрез уведом-
ление, адресирано до Генералния секретар на 
ООН, че не се счита обвързана с член 11 от 
настоящия Протокол. Другите страни не са 
ангажирани по член 11 от настоящия Про-
токол по отношение на която и да е страна, 
която е предявила подобни резерви.

2. Декларацията по параграф 1 от настоя-
щия член може да бъде оттеглена по всяко 
време чрез уведомление, адресирано до Ге-
нералния секретар на ООН.
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3. По настоящия Протокол не се допускат 
други резерви. 

Член 13
Изменения

1. След влизането в сила на настоящия 
Протокол той може да бъде изменен съгласно 
определената в настоящия член процедура. 

2. Всяко изменение на настоящия Прото-
кол, представено от страна по Протокола, се 
представя за разглеждане и решаване пред 
работната група по пътен транспорт към 
Икономическата комисия на ООН за Европа. 

3. Страните по настоящия Протокол полагат 
всички усилия, за да постигнат консенсус. Ако 
въпреки тези усилия не се постигне консенсус 
по предложените изменения, се прибягва до 
приемане с мнозинство от две трети от при-
състващите и гласували страни. Предложените 
изменения, приети с консенсус или мнозинство 
от две трети от страните, се представят от 
секретариата на Икономическата комисия на 
ООН за Европа пред Генералния секретар с 
цел разпространяване за приемане сред всички 
страни по настоящия Протокол, както и сред 
подписалите държави.

4. В рамките на деветмесечен срок от да-
тата на оповестяване от Генералния секретар 
на предложеното изменение всяка страна 
може да информира Генералния секретар за 
възражения срещу предложената поправка. 

5. Предложеното изменение се счита за при-
ето, ако до края на предвидения в предходния 
параграф деветмесечен срок не е представено 
възражение от страна по настоящия Протокол. 
Ако е направено възражение, предложеното 
изменение не влиза в сила.

6. В случая на държава, която става дого-
варяща страна по настоящия Протокол между 
момента на уведомление за предложение за 
изменение и края на предвидения в пара-
граф 4 от настоящия член деветмесечен срок, 
секретариатът на работната група по пътен 
транспорт към Икономическата комисия за 
Европа уведомява възможно най-бързо новата 
страна по Протокола. Последната може да 
информира Генералния секретар преди края 
на въпросния деветмесечен срок, в случай 
че има възражения срещу предложеното 
изменение.

7. Генералният секретар уведомява възмож-
но най-бързо всички страни за възраженията, 
повдигнати съгласно параграфи 4 и 6 от на-
стоящия член, както и за всички изменения, 
приети съгласно параграф 5 по-горе.

8. Приетото изменение влиза в сила шест 
месеца след датата на уведомлението за не-
говото приемане от Генералния секретар до 
страните.

Член 14
Свикване на дипломатическа конференция

1. След влизането в сила на Протокола 
всяка страна може с уведомление до Генерал-
ния секретар на ООН да предяви искане за 
свикването на конференция с цел ревизия на 
настоящия Протокол. Генералният секретар 
уведомява всички страни за искането и свиква 
конференция, ако в рамките на четиримесечен 
срок след датата на уведомлението от страна 
на Генералния секретар не по-малко от една 
четвърт от страните по настоящия Протокол 
го информират за съгласието си с искането.

2. Ако се свика конференция съгласно 
предходния параграф, Генералният секретар 
уведомява всички страни и ги кани в три-
месечен срок да представят предложенията 
си за въпроси, които да се разгледат на кон-
ференцията. Генералният секретар разпрос-
транява до всички страни план за дневен 
ред за конференцията заедно с текстовете на 
предложенията поне три месеца преди датата, 
на която ще се състои конференцията.

3. Генералният секретар кани всички държа-
ви по член 7, параграфи 1, 3 и 4 от настоящия 
Протокол на конференция, свикана съгласно 
настоящия член.

Член 15
Уведомления до държавите

Освен уведомленията, упоменати в чле-
нове 13 и 14, Генералният секретар на ООН 
уведомява държавите по член 7, параграф 1 
по-горе и държавите, които са станали страни 
по настоящия Протокол съгласно параграфи 
3 и 4 от член 7, за:

а) ратификация и присъединяване по 
член 7;

б) датите за влизане в сила на настоящия 
Протокол съгласно член 8;

в) денонсиране по член 9;
г) прекратяване на настоящия Протокол 

съгласно член 10;
д) декларации и уведомления, получени 

съгласно член 12, параграфи 1 и 2.

Член 16
Депозитарий

Оригиналът на настоящия Протокол се 
съхранява от Генералния секретар на ООН, 
който изпраща заверени с оригинала копия 
от документа до всички държави по член 7, 
параграфи 1, 3 и 4 от настоящия Протокол.

Съставен в Женева на двадесети февруари 
две хиляди и осма година в един екземпляр 
на английски и френски език, като всяка от 
версиите е еднакво достоверна.
475
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КОМИСИЯ  
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД 
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори 
(обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 87 
от 2017 г., бр. 14 от 2018 г., бр. 8 и 20 от 2019 г., 

бр. 91 от 2020 г. и бр. 20 от 2022 г.)

§ 1. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Работното време на служите-

лите при 5-дневна работна седмица – от по-
неделник до петък, е 8 часа дневно и 40 часа 
седмично.

(2) Работното време на служителите в ко-
мисията е с променливи граници от 7,30 ч. до 
18,30 ч., със задължително присъствие в перио-
да от 10,00 ч. до 16,00 ч. и с време за хранене 
30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Извън времето 
на задължителното присъствие служителите 
могат да отработват дневното работно време 
през определени дни в следващия или в друг 
ден от същата работна седмица.

(3) Работното време на инспекторите от 
дирекция „Инспекции и разследвания“ при 
извършването на проверки на място във връзка 
с изпълнението на инспекции и разследвания 
съвпада с работното време на съответните 
проверявани лица.

(4) Ръководителите на структурните звена в 
КПНРО организират и контролират нормално 
изпълнение на функциите на съответните зве-
на, вкл. чрез осигуряване при необходимост 
на взаимозаменяемост на служителите, за 
времето от 9,00 ч. до 17,30 ч.

(5) Работното време по ал. 2 се отчита чрез 
електронна система за контрол на достъпа в 
сградата на комисията.

(6) Условията и редът за възлагане, из-
пълнение и контрол на работа от разстояние 
се определят със заповед на председателя на 
комисията.“

§ 2. В преходните и заключителните раз-
поредби § 1 се изменя така:

„§ 1. Правилникът е приет на основание 
чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия 
финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г. 
на Комисията за публичен надзор над регист-
рираните одитори и е изменен и допълнен с 
решения на КПНРО № 146 от 24.10.2017 г., 
№ 14 от 6.02.2018 г., № 3 от 8.01.2019 г., № 26 
от 26.02.2019 г., № 158 от 6.10.2020 г., № 49 от 
1.03.2022 г. и № 16 от 17.01.2023 г.“

Председател:  
Огнян Симеонов
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение на Наредба № 8121з
344 от 2014 г. за назначаване на държавна 
служба в Министерството на вътрешните 
работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп., 
бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 
от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г., бр. 44 от 

2019 г. и бр. 78 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 15, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. извършват изучаване на факти и обсто-

ятелства, свързани с кандидата, чрез проверки 
в информационните фондове на МВР и по 
местоживеене и предоставят информацията на 
ръководителя на експертната група за психоло-
гично изследване преди психодиагностичното 
интервю и на конкурсната комисия преди 
началото на етапа „Заключително интервю“;“.

§ 2. В чл. 18, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. Досегашната т. 2а става т. 2.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
3. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 3. В чл. 22а ал. 5, 6 и 7 се изменят така:
„(5) Резултатът от етапа на кандидат, пре-

минал елиминаторния праг от изследването по 
специализираната методика (приложение № 6), 
е валиден за период 12 месеца и по негово 
искане може да се ползва в други конкурси 
за назначаване на длъжности за разследващи 
полицаи във:

1. съответната главна дирекция – когато 
изпитът е проведен от експертна група по 
чл. 7, ал. 6, т. 3;

2. областните дирекции на МВР – когато 
изпитът е проведен от експертна група по 
чл. 7, ал. 6, т. 4.

(6) Резултатът по ал. 5 може да се ползва, 
ако валидността му не е изтекла към датата 
на обявяване на следващия конкурс. Срокът 
на валидност тече от датата на явяване на 
етапа.

(7) Резултат от етап, проведен от експертна 
група по чл. 7, ал. 6, т. 4, се ползва в кон-
курсни процедури за разследващи полицаи 
в различни областни дирекции на МВР, за 
които кандидатът участва едновременно, 
когато датата за провеждане на етапа е една 
и съща.“

§ 4. В чл. 30 се създава ал. 5:
„(5) Когато конкурсът е проведен за едно 

структурно звено, не се провежда процедура по 
избор на конкретна длъжност в структурата.“

§ 5. Приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 
„Специализирана методика за изследване 
на професионалните знания и практически 
умения на кандидатите за назначаване на 
държавна служба в МВР на длъжности за 
разследващи полицаи“ се изменя така:
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„Приложение № 6 
към чл. 22а, ал. 1

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА
за изследване на професионалните знания 
и практически умения на кандидатите за 
назначаване на държавна служба в МВР на 

длъжности за разследващи полицаи

1. Етапът „Изпит за заемане на длъжности, 
определени за разследващи полицаи“ се про-
вежда в две части – решаване на писмен тест 
и писмено решаване на казус, в един ден, като 
същите са анонимни.

2. При конкурси за разследващи полицаи 
в областните дирекции на МВР датата и 
мястото за провеждане на етапа се определят 
от конкурсната комисия след предварително 
съгласуване с ръководителя на експертната 
група.

3. При явяването си на етапа кандидатите 
се легитимират с лична карта и се подписват 
в присъствен списък.

4. Кандидат, който се яви след обявеното 
начало на етапа, не се допуска до участие 
поради нарушаване на реда за провеждане 
на етапа.

5. Кандидатите могат да пишат по време 
на изпита само с химикал със син цвят.

6. При провеждане на изпита не се допус-
кат преписване, подсказване, използване на 
електронни устройства за комуникация, сни-
мане, изнасяне от помещението и нанасяне на 
отметки върху отчетните карти и листовете 
с писмената работа.

7. За нарушение по т. 5 и 6 кандидатът се 
отстранява от изпита и участието му в кон-
курса се прекратява.

8. За всяка част експертната група разра-
ботва по три варианта на тест и казус.

9. Преди началото на етапа експертната 
група обявява на кандидатите реда за про-
веждането му и системата за определяне на 
резултатите.

10. За първата част експертната група оси-
гурява необходимия брой тестове, отчетни 
карти за решаването на теста, подпечатани 
с печата на структурата, в която се провежда 
изпитът, бланки, малки и големи непрозрачни 
пликове.

11. На предоставената бланка всеки канди-
дат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и 
и структура/и, за които кандидатства, номера 
на изтегления вариант на тест и датата. Кан-
дидатът подписва бланката и собственоръчно 
я запечатва в малкия плик.

12. Експертната група предоставя изтег-
лянето на изпитния вариант на тест на един 
от кандидатите.

13. Тестът включва 30 затворени въпроса с 
три възможни отговора, от които само един 
е верен.

14. Продължителността на провеждането 
на теста е 60 минути, като началото и краят 
се обявяват от ръководителя или от член на 
експертната група.

15. При решаването на теста не се допуска 
ползването на нормативни актове.

16. На отчетната карта се вписва само 
вариантът на тест. Отчетната карта има по-
лета, съответстващи на 30 въпроса с по три 
възможни отговора („а“, „б“, „в“).

17. Кандидатът маркира своя отговор със 
знак „Х“.

18. Немаркиран отговор или маркирани 
повече от един отговор на въпрос в отчетната 
карта се счита за грешен отговор.

19. Кандидатът поставя отчетната карта 
и малкия плик в голям плик, запечатва 
собственоръчно големия плик и го предава 
на ръководителя или на член на експертната 
група. Предаването се отразява в присъст-
вения списък чрез полагане на подпис от 
кандидата.

20. За втората част експертната група 
осигурява листове за решаване на казус, под-
печатани с печата на структурата, в която 
се провежда изпитът, и необходимия брой 
бланки, малки и големи непрозрачни пликове.

21. На предоставената бланка всеки канди-
дат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и 
и структура/и, за които кандидатства, номера 
на изтегления вариант на казус и датата. Кан-
дидатът подписва бланката и собственоръчно 
я запечатва в малкия плик.

22. Експертната група предоставя изтег-
лянето на изпитен вариант на казус на един 
от кандидатите.

23. Продължителността на решаването на 
казус е 120 минути, като началото и краят 
се обявяват от ръководителя или от член на 
експертната група.

24. При решаване на казуса се допуска 
ползването на нормативни актове.

25. Кандидатът поставя листовете с писме-
ната работа, неизползваните листове и малкия 
плик в големия плик, който собственоръчно 
запечатва и го предава на ръководителя или 
на член на експертната група. Предаването се 
отразява в присъствения списък чрез полагане 
на подпис от кандидата.

26. За оценяване на теста ръководителят 
на експертната група в присъствието на 
членовете є разпечатва големите пликове и 
поставя еднакви номера на малкия и големия 
плик и на отчетната карта. До приключване 
оценяването на теста малките пликове се 
съхраняват от ръководителя на експертната 
група неразпечатани.
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27. За всеки верен отговор на писмения 
тест се дават по 0,5 точки.

28. Максималният брой точки, които 
може да получи кандидат при решаването 
на теста, е 15.

29. След оценяването на теста не се до-
пускат корекции в отчетната карта освен за 
отстраняване на явни фактически грешки.

30. След приключване на оценяването на 
теста в присъствието на членовете на екс-
пертната група ръководителят разпечатва 
малките пликове и идентифицира отчетните 
карти, като резултатите на кандидатите се 
отразяват в протокол.

31. За оценяване на казуса ръководителят на 
експертната група в присъствието на членовете 
є разпечатва големите пликове и поставя ед-
накви номера на малкия и големия плик и на 
листовете с писмената работа. До приключване 
оценяването на писмените работи малките 
пликове се съхраняват от ръководителя на 
експертната група неразпечатани.

32. Решението на казуса се оценява в цяло 
число съобразно следните критерии:

32.1. отговори на поставените в казуса 
въпроси – от 0 до 7 точки;

32.2. познаване на относимата нормативна 
база – от 0 до 5 точки;

32.3. последователност на изложението и 
логическа свързаност – от 0 до 3 точки.

33. Максималният брой точки, които може 
да получи кандидат при решаването на ка-
зуса, е 15.

34. Писмените работи се проверяват от 
двама от членовете на експертната група, 
които независимо един от друг оценяват ре-
шението на казуса. Оценката се определя като 
средноаритметична стойност от оценките на 
проверяващите.

35. След оценяването на писмените работи 
не се допускат корекции освен за отстраняване 
на явни фактически грешки.

36. След приключване на оценяването в 
присъствието на членовете на експертната 
група ръководителят разпечатва малките 
пликове и идентифицира писмените работи, 
като резултатите на кандидатите се отразяват 
в протокол.

37. Резултатът от етапа на кандидата се 
образува като математически сбор от оценки-
те на писмения тест и решаването на казус.

38. Елиминаторният праг за преминаване 
на етапа е най-малко 20 точки.

39. Експертната група съставя протокол с 
резултатите от етапа на кандидатите.

40. Експертната група уведомява писмено 
съответната/ите конкурсна/и комисия/и за 
резултатите на кандидатите от етапа.

41. Комисията допуска до следващия етап 
кандидатите, преминали елиминаторния праг 
на етапа, и прекратява участието в конкурс-
ната процедура на кандидатите, които не са 
преминали елиминаторния праг на етапа.“

§ 6. В приложение № 7 към чл. 27, ал. 2 
„Специализирана методика за провеждане 
на заключително интервю с кандидатите за 
назначаване на държавна служба в МВР“ т. 11 
се изменя така:

„11. Резултат 6,00 или по-нисък от 6,00 
или средна аритметична оценка, по-малка 
от 1,00, по една от областите, върху които се 
провежда интервюто, водят до елиминиране 
на кандидата от класирането за съответния 
конкурс.“

Министър:  
Иван Демерджиев
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за отменяне на Наредба № 9 от  
18 април 2002 г. за изискванията към из
ползването на екстракционни разтворители 
при производството на храни и хранителни 
съставки (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; доп., 
бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2018 г.)

§ 1. Отменя се Наредба № 9 от 18 април 
2002 г. за изискванията към използването на 
екстракционни разтворители при производ-
ството на храни и хранителни съставки (обн., 
ДВ, бр. 44 от 2002 г.; доп., бр. 32 от 2011 г.; 
изм. и доп., бр. 11 от 2018 г.).

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“ и е 
съгласувана с министъра на земеделието и 
министъра на икономиката и индустрията.

Министър:  
Асен Меджидиев

520
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 468  
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 411 от 
25.06.2015 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 21.02.2023 г. от 13 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на ателие, 
представляващо самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 68134.306.228.4.89, София, ж.к. 
Зона Б-19, ул. Перник № 176, бл. 11 – 12, вх. Б, 
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Възраждане“, със съответното право 
на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 88 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8800 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев
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РЕШЕНИЕ № 469 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 553 от 
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.02.2023 г. от 16 ч. в Столичната общин-
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.14.51, 
София, ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 743, общински 
нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, 
със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 239 000 лв. (Сдел-
ката не се облага с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 3 от ЗДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 900 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

500

РЕШЕНИЕ № 470 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 21.02.2023 г. от 16 ч. в Столичната общин-
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на поземлен имот 
с идентификатор 68134.1385.2412, представляващ 
УПИ VI – „за общ. обслужване“, кв. 1а, София, 
ж.к. Надежда-3, ул. Христо Силянов, ъгъла с ул. 
Явор, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Надежда“. 

2. Начална тръжна цена – 677 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 67 700 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
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те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

501

РЕШЕНИЕ № 471 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.02.2023 г. от 13 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4358.573, попадащ 
в проектен УПИ II-324, 308, кв. 35а, м. Ж.к. 
Люлин – 8 м.р., София, ж.к. Люлин – 8 м.р., об-
щински нежилищен имот, стопанисван от Район 
„Люлин“. 

2. Начална тръжна цена – 257 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 700 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

502

РЕШЕНИЕ № 472 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 

търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 21.02.2023 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4358.31, УПИ XXIV-
31, кв. 34а, м. Ж.к. Люлин – 8 м.р., София, ул. 
Преполац, срещу бл. 809, общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Люлин“. 

2. Начална тръжна цена – 257 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 700 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

503

РЕШЕНИЕ № 473 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 22.02.2023 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.1201.874 в състава 
на УПИI II-430, 874, 875, 876, 879, кв. 49а, м. Ж.к. 
Зона В – 17 част, и сграда на допълващо застро-
яване с идентификатор 68134.1201.874.1, София, 
ул. Зайчар № 44, общински нежилищен имот, 
стопанисван от Район „Илинден“. 

2. Начална тръжна цена – 855 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 85 500 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
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София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 20.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

504

РЕШЕНИЕ № 474 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 22.02.2023 г. от 13 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.4082.726.1.1 (помещение към трафопост), 
София, ж.к. Младост-1, до бл. 40, общински не-
жилищен имот, стопанисван от Район „Младост“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС). 

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 20.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до 
деня на търга след закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

505

РЕШЕНИЕ № 475 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 803 от 
27.10.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.02.2023 г. от 10 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 39791.6003.3442, 
представляващ УПИ III-3376 – „за обществено и 
делово обслужване“, кв. 63, заедно с построена-
та в него промишлена сграда с идентификатор 
39791.6003.3442.1, с. Кривина, ул. Искър (с лице 
към ул. Тодор Радунчев), общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Панчарево“. 

2. Начална тръжна цена – 525 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 500 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

506

РЕШЕНИЕ № 476 
от 23 януари 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 22.02.2023 г. от 16 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.306.24 в УПИ II-
19, 20, 30 – „за адм. сграда“, кв. 227, м. Западно 
направление, София, ул. Царибродска № 96, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от Район 
„Възраждане“. 

2. Начална тръжна цена – 855 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.) 



БРОЙ 10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  41   

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 85 500 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общин-
ска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 20.02.2023 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

507

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

РЕШЕНИЕ № 95 
от 29 декември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 140, ал. 5 от 
Закона за публичните финанси и чл. 9, ал. 3 
от Закона за общинския дълг Общинският съ-
вет – Белене, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на 
Общия устройствен план на гр. Белене в обхвата 
на стр. кв. 13 по плана на града, като устройстве-
ната зона за застрояване в квартала се променя 
от жилищна устройствена зона за средноетажно 
застрояване „Жс“ в жилищна устройствена зона 
за малкоетажно застрояване „Жм“.

2. Възлага на кмета на общината да извърши 
необходимите правни и фактически съгласно ЗУТ 
действия, свързани с изпълнение на настоящото 
решение.

Председател:  
Б. Павловска

469

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 225  
от 28 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, 
одобрява проект за изменение на общ устройствен 
план на гр. Видин – за промяна предназначението 
на поземлен имот с идентификатор 10971.410.1 
по КККР на гр. Видин, местност Алимана, от 
територия, отредена за „други селскостопански 
дейности“, в територия с предназначение „про-
изводствени дейности“.

Председател:  
Г. Велков

470

13. – Министърът на правосъдието на осно-
вание 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 съ-
дебната власт за съдебния район на Ловешкия 
окръжен и административен съд за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специ-
алност: неорганични и електрохимични п-ва; 
квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: 
двигатели с вътрешно горене; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветери-
нарна медицина; квалификация: дактилоскопни, 
трасологични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване на 
документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасо-
логични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване 
на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността. 

Данаил Младенов Миланов, специалност: 
противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред; квалификация: почеркови, 
техническо изследване на документ, трасологични, 
балистически експертизи.

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: ин-
дустриален мениджмънт; професионална квали-
фикация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

Николай Миленов Стоянов, специалност: 
индустриално инженерство; професионална ква-
лификация: експертно-криминалистична дейност.

Найден Петков Терзиев, специалност: биотех-
нология; професионална квалификация: експерт-
но-криминалистична дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; професионална квалификация: експертно-
криминалистична дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: безо-
пасни и здравни условия на труд; професионална 
квалификация: експертно-криминалистична 
дейност.
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химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветери-
нарна медицина; квалификация: дактилоскопни, 
трасологични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване на 
документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасо-
логични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване 
на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността. 

Данаил Младенов Миланов, специалност: 
противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред; квалификация: почеркови, 
техническо изследване на документ, трасологични, 
балистични експертизи.

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: ин-
дустриален мениджмънт; професионална квали-
фикация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

Николай Миленов Стоянов, специалност: 
индустриално инженерство; професионална ква-
лификация: експертно-криминалистична дейност.

Найден Петков Терзиев, специалност: биотех-
нология; професионална квалификация: експерт-
но-криминалистична дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; професионална квалификация: експертно-
криминалистична дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: безо-
пасни и здравословни условия на труд; професи-
онална квалификация: експертно-криминалис-
тична дейност.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специ-

алност: неорганични и електрохимични нива; 
квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: 
двигатели с вътрешно горене; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветери-
нарна медицина; квалификация: дактилоскопни, 
трасологични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване на 
документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финан-
си; квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специ-

алност: неорганични и електрохимични п-ва; 
квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: 
двигатели с вътрешно горене; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, хи-
мически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветери-
нарна медицина; квалификация: дактилоскопни, 
трасологични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване на 
документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финан-
си; квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността. 

Данаил Младенов Миланов, специалност: 
противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред; квалификация: почеркови, 
техническо изследване на документ, трасологични, 
балистически експертизи.

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: ин-
дустриален мениджмънт; професионална квали-
фикация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

Николай Миленов Стоянов, специалност: 
индустриално инженерство; професионална ква-
лификация: експертно-криминалистична дейност.

Найден Петков Терзиев, специалност: биотех-
нология; професионална квалификация: експерт-
но-криминалистична дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; професионална квалификация: експертно-
криминалистична дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: безо-
пасни и здравословни условия на труд; професи-
онална квалификация: експертно-криминалис-
тична дейност.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специ-

алност: неорганични и електрохимични п-ва; 
квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: 
двигатели с вътрешно горене; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
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Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността. 

Данаил Младенов Миланов, специалност: 
противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред; квалификация: почеркови, 
техническо изследване на документ, трасологични, 
балистични експертизи.

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: индуст-
риален мениджмънт; професионална квалифи-
кация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

Николай Миленов Стоянов, специалност: 
индустриално инженерство; професионална ква-
лификация: експертно-криминалистична дейност.

Веселин Петков Мишев, проф. квалификация: 
автоматизирана дактилоскопна идентификацион-
на система – AFIS.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; професионална квалификация: експертно-
криминалистична дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: безо-
пасни и здравословни условия на труд; професи-
онална квалификация: експертно-криминалис-
тична дейност.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска, специ-
алност: неорганични и електрохимични нива; 
квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Инж. Славко Цандев Печков, специалност: 
двигатели с вътрешно горене; квалификация: 
дактилоскопни, трасологични, балистични, 
химически, почеркови, портретни експертизи, 
техническо изследване на документ.

Милко Цочев Карадочев, специалност: ветери-
нарна медицина; квалификация: дактилоскопни, 
трасологични, балистични, химически, почеркови, 
портретни експертизи, техническо изследване на 
документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: финан-
си; квалификация: дактилоскопни, трасологични, 
балистични, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността. 

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: индуст-
риален мениджмънт; профеесионална квали-
фикация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

Николай Миленов Стоянов, специалност: 
индустриално инженерство; професионална 
квалификация: експертно-криминалистична 
дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: безо-
пасни и здравословни условия на труд; професи-
онална квалификация: експертно-криминалис-
тична дейност.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части 

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специ-
алност: съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специ-
алност: съдебна медицина.

Д-р Магдалена Христова Джикова, специал-
ност: акушерство и гинекология.

Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: 
акушерство и гинекология.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

Д-р Магдалена Христова Джикова, специал-
ност: акушерство и гинекология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специ-
алност: съдебна медицина.

Д-р Румяна Костова Льоскова, специалност: 
урология.

Д-р Магдалена Христова Джикова, специал-
ност: акушерство и гинекология.

Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: 
акушерство и гинекология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специ-
алност: съдебна медицина.

Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: 
акушерство и гинекология.

Д-р Магдалена Христова Джикова, специал-
ност: акушерство и гинекология.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

2.7. Съдебномедицинска експертиза за устано-
вяване на родителския произход

Д-р Магдалена Христова Джикова, специал-
ност: акушерство и гинекология.

Д-р Иво Петров Петракиев, специалност: 
акушерство и гинекология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: пси-

хиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, 
съдебна психиатрия, сексология и магистърска 
степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специ-
алност: психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност: 
психиатрия.
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Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: 
психиатрия; квалификация: проблеми на съдеб-
но-психиатричната и съдебно-психологичната 
експертиза, личностова психодиагностика, кли-
нична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специал-
ност: психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: пси-
хиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана 
информация.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Мила Маринова Димитрова, специалност: 

психология, клинична психология.
Галя Цветанова Стоянова, специалност: пси-

хология.
Калина Николаева Нешева, специалност: со-

циална педагогика, втора – психология.
Мария Маринова Мировойска-Камачарова, 

специалност: дефектология, логопедия, клинична 
психология.

Валентин Димитров Вълев, специалност: 
психология, клинична психология.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: пси-
хиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, 
съдебна психиатрия, сексология и магистърска 
степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специ-
алност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: 
психиатрия; квалификация: проблеми на съдеб-
но-психиатричната и съдебно-психологичната 
експертиза, личностова психодиагностика, кли-
нична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специал-
ност: психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: пси-
хиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана 
информация.

Мила Маринова Димитрова, специалност: 
психология, клинична психология.

Калина Николаева Нешева, специалност: со-
циална педагогика, втора – психология.

Мария Маринова Мировойска-Камачарова, 
специалност: дефектология, логопедия, клинична 
психология.

Валентин Димитров Вълев, специалност: 
психология, клинична психология.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: пси-
хиатрия; квалификация по медицина, психиатрия, 
съдебна психиатрия, сексология и магистърска 
степен по здравен мениджмънт.

Д-р Петър Найденов Велков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специ-
алност: психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност: 
психиатрия; квалификация: проблеми на съдеб-
но-психиатричната и съдебно-психологичната 

експертиза, личностова психодиагностика, кли-
нична електроенцефалография.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специал-
ност: психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, специалност: 
психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: пси-
хиатрия; разрешение за достъп до квалифицирана 
информация.

Мила Маринова Димитрова, специалност: 
психология, клинична психология.

Калина Николаева Нешева, специалност: со-
циална педагогика, втора – психология.

Валентин Димитров Вълев, специалност: 
психология, клинична психология.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счето-

водна отчетност.
Милена Петкова Иванова, специалност: сче-

товодство и контрол, банки и банково дело.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност: 

счетоводна отчетност; квалификация: финансово-
счетоводна и правна дейност на фирмите.

Николина Павлова Русева, специалност: сче-
товодна отчетност; квалификация: икономист-
счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счето-
водство и контрол.

Радослав Михайлов Христов, специалност: 
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-сче-
товодител.

Петко Николов Радев, специалност: счетовод-
ство и контрол, оценител на земеделски земи.

Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

Анелия Трифонова Стоянова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Стефан Иванов Вълков, специалност: счето-
водна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счето-
водна отчетност.

Петя Велева Данаилова, специалност: счето-
водство и контрол.

Наталия Димитрова Шаллиева, специалност: 
макроикономика, квалификация: счетоводна 
отчетност. 

Веска Петрова Стойчева, специалност: сче-
товодна отчетност.

Христина Христова Димитрова, специалност: 
финанси и кредит.

Росица Николаева Ангелова, специалност: 
финанси.

Милена Стоянова Карадобрева, специалност: 
счетоводна отчетност.

Огнян Христов Дойнов, специалност: счето-
водна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, специалност: 
финанси.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: иконо-
мист, оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения. 

Мариета Григорова Младенова, специалност: 
счетоводство и контрол, електроинженер. 
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Иван Николов Николов, специалност: иконо-
мика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финан-
си и полевъдство – инженер-агроном. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: 
финанси.

Бонка Василева Сирашка, специалност: сче-
товодна отчетност.

Поля Николова Василева, специалност: мар-
кетинг, стопански и финансов контрол.

Екатерина Иванова Маринова, специалност: 
финанси.

Румянка Николова Петкова, специалност: 
счетоводна отчетност.

Христо Георгиев Конов, специалност: ико-
номика и управление на селското стопанство; 
финанси и кредит.

Христо Иванов Христов, специалност: счето-
водна отчетност, квалификация: финансов кон-
трол и икономически анализ на малки фирми и 
предприятия; оценител на недвижими имоти и 
сгради – паметници на културата.

Светла Георгиева Борисова, специалност: 
маркетинг и мениджмънт.

Ганета Добромирова Цолова, специалност: 
икономика и управление на промишлеността. 

Тодор Иванов Атанасов, специалност: счето-
водство и контрол.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Стойна Иванова Цочева, специалност: счето-
водна отчетност.

Милена Петкова Иванова, специалност: сче-
товодство и контрол, банки и банково дело.

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специ-
алност: електронна техника; счетоводство и 
контрол.

Наталия Тодорова Ангелова, специалност: 
счетоводна отчетност; квалификация: финансово-
счетоводна и правна дейност на фирмите.

Николина Павлова Русева, специалност: сче-
товодна отчетност; квалификация: икономист-
счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счето-
водство и контрол.

Радослав Михайлов Христов, специалност: 
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-сче-
товодител.

Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

Анелия Трифонова Стоянова, специалност: 
счетоводство и контрол. 

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Стефан Иванов Вълков, специалност: счето-
водна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счето-
водна отчетност.

Румяна Трифонова Христова, специалност: 
финанси, кредит и застрахователно дело.

Петя Велева Данаилова, специалност: счето-
водство и контрол.

Веска Петрова Стойчева, специалност: сче-
товодна отчетност.

Христина Христова Димитрова, специалност: 
финанси и кредит.

Росица Николаева Ангелова, специалност: 
финанси.

Милена Стоянова Карадобрева, специалност: 
счетоводна отчетност.

Силвана Ташева Димитрова, специалност: 
финанси. 

Огнян Христов Дойнов, специалност: счето-
водна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, специалност: 
финанси.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: иконо-
мист, оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения.

Мариета Григорова Младенова, специалност: 
счетоводство и контрол, електроинженер. 

Иван Николов Николов, специалност: иконо-
мика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финан-
си и полевъдство – инженер-агроном. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: 
финанси.

Бонка Василева Сирашка, специалност: сче-
товодна отчетност.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения, 
финансови активи и финансови институции.

Венера Александрова Динова, специалност: 
международни икономически отношения.

Поля Николова Василева, специалност: мар-
кетинг, стопански и финансов контрол.

Христалина Петкова Петкова, специалност: 
публична администрация.

Екатерина Иванова Маринова, специалност: 
финанси.

Румянка Николова Петкова, специалност: 
счетоводна отчетност.

Христо Георгиев Конов, специалност: ико-
номика и управление на селското стопанство; 
финанси и кредит.

Христо Иванов Христов, специалност: счето-
водна отчетност, квалификация: финансов кон-
трол и икономически анализ на малки фирми и 
предприятия; оценител на недвижими имоти и 
сгради – паметници на културата.

Светла Георгиева Борисова, специалност: 
маркетинг и мениджмънт.

Ганета Добромирова Цолова, специалност: 
икономика и управление на промишлеността. 

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счето-

водна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специал-

ност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност: 

счетоводна отчетност; квалификация: финансово-
счетоводна и правна дейност на фирмите.
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Ралица Иванова Вълева, специалност: счето-
водство и контрол.

Радослав Михайлов Христов, специалност: 
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-сче-
товодител.

Петко Николов Радев, специалност: счетовод-
ство и контрол, оценител на земеделски земи.

Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

Анелия Трифонова Стоянова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Стефан Иванов Вълков, специалност: счето-
водна отчетност.

Пламен Маринов Вълев, специалност: счето-
водна отчетност.

Петя Велева Данаилова, специалност: счето-
водство и контрол.

Веска Петрова Стойчева, специалност: сче-
товодна отчетност.

Росица Николаева Ангелова, специалност: 
финанси.

Огнян Христов Дойнов, специалност: счето-
водна отчетност.

Анита Мирославова Денчева, специалност: 
финанси.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: иконо-
мист, оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения. 

Пламен Василев Николов, специалност: 
организация на производството и управление 
в промишлеността, квалификация: икономист. 

Мариета Григорова Младенова, специалност: 
счетоводство и контрол, електроинженер. 

Иван Николов Николов, специалност: иконо-
мика на промишлеността.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева, специалност: финан-
си и полевъдство – инженер-агроном. 

Димитър Георгиев Прокопиев, специалност: 
финанси.

Бонка Василева Сирашка, специалност: сче-
товодна отчетност.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Поля Николова Василева, специалност: мар-
кетинг, стопански и финансов контрол.

Румянка Николова Петкова, специалност: 
счетоводна отчетност.

Христо Иванов Христов, специалност: счето-
водна отчетност, квалификация: финансов кон-
трол и икономически анализ на малки фирми и 
предприятия; оценител на недвижими имоти и 
сгради – паметници на културата.

Ганета Добромирова Цолова, специалност: 
икономика и управление на промишлеността. 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специ-

алност: електронна техника; счетоводство и 
контрол.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия, фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и земеделски земи; 
има пълна проектантска правоспособност по 
специалността.

Инж. Николай Събев Колев, специалност: ав-
томобилен транспорт, трактори и кари; оценител 
на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Стефан Денчев Попов, специалност: 
машинен инженер и оценител на машини и 
съоръжения.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: 
електронна техника.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: 
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти 
и съоръжения за природен газ.

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: 
електроснабдяване и електрообзавеждане на 
промишлени предприятия, безопасност на труда. 

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Инж. Веселина Донкова Кирилова, специал-
ност: електроенергетика; безопасност на труда.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
ВиК, екология.

Инж. Петър Дамянов Маринов, специалност: 
маркшайдерство и геодезия; предприемачество 
и мениджмънт. 

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения. 

Инж. Мери Пенчева Иванова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство, оценител 
на недвижими имоти; обследване за енергийна 
ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, специалност: ав-

томобилен транспорт, трактори и кари; оценител 
на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: 
машинен инженер; оценител автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; 
оценител на недвижими имоти.
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Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: 
ремонт и експлоатация на автотранспортна тех-
ника, технология и управление на транспорта.

Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: 
транспортна техника и технологии.

Инж. Северина Петрова Георгиева, специал-
ност: технология и управление на транспорта.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застра-
ховане и социално дело; автоексперт; оценител 
на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Петър Иванов Тихолов, специалност: сче-
товодство и контрол, сертификат: изготвяне на 
съдебни автотехнически експертизи.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения. 

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специал-
ност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Евелина Василева Петрова, специалност: 
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти 
и съоръжения за природен газ.

Инж. Данаил Митев Ампов, специалност: 
механична технология на дървесината. 

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: 
горско стопанство, оценка на гори и земи от 
горския фонд. 

Инж. Илиян Вълчев Хинков, специалност: 
горско стопанство. 

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: 
електроснабдяване и електрообзавеждане на 
промишлени предприятия, безопасност на труда. 

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
ВиК, екология.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения. 

Инж. Мери Пенчева Иванова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство, оценител 
на недвижими имоти; обследване за енергийна 
ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Инж. Мариетка Енева Боджакова, специал-
ност: електронна техника; счетоводство и контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: 
електронна техника.

Данаил Райков Данов, специалност: инфор-
матика.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специал-

ност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, специалност: 

архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, специ-

алност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: 

промишлено и гражданско строителство – тех-
нология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции; оценител на недвижими имоти.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
ВиК, екология.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специ-
алност: геодезия; фотограметрия и картография; 
оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 
лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия, фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и земеделски земи; 
има пълна проектантска правоспособност по 
специалността.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: 
земеустройство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи.

Инж. Петър Дамянов Маринов, специалност: 
маркшайдерство и геодезия; предприемачество 
и мениджмънт. 

Афродита Иванова Доневска, специалност: 
геодезия; фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и сгради – паметници 
на културата.

Инж. Атанас Иванов Атанасов, специалност: 
пътно строителство.

Инж. Ерма Зашева Северинова, специалност: 
маркшайдерство и геодезия.

Инж. Боряна Величкова Василева, специал-
ност: водоснабдяване и канализация – мрежи и 
съоръжения.

Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева, 
специалност: архитектура.

Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – тех-
нология.

Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – тех-
нология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност: 
геодезия, свидетелство за правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра.

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Инж. Димитър Бориславов Димитров, специ-
алност: геодезия, фотограметрия и картография. 

Инж. Мери Пенчева Иванова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство, оцени-
тел на недвижими имоти; обследване за енер-
гийна ефективност на сгради и сертифициране 
на сгради.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Пламен Иванов Добрев, специалност: 

противопожарна техника и безопасност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специал-

ност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Николай Събев Колев, специалност: ав-

томобилен транспорт, трактори и кари; оценител 
на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: 
електронна техника.

Инж. Евгени Василев Василев, специалност: 
електроснабдяване и електрообзавеждане на 
промишлени предприятия, безопасност на труда. 

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност: 

електронна техника.
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Инж. Мери Пенчева Иванова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство, оцени-
тел на недвижими имоти; обследване за енер-
гийна ефективност на сгради и сертифициране 
на сгради.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Инж. Николай Събев Колев, специалност: ав-
томобилен транспорт, трактори и кари; оценител 
на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Инж. Стефан Денчев Попов, специалност: 
машинен инженер и оценител на машини и 
съоръжения.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: 
машинен инженер; оценител на автотехническа 
експертиза – проблеми, методика, пазарна стой-
ност; оценител на недвижими имоти.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застра-
ховане и социално дело; автоексперт; оценител 
на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: 
транспортна техника и технологии.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-

ност: химични технологии.
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-

ност: химични технологии.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-

кохимична) експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност: 
ветеринарна медицина.

Д-р Феодор Стефанов Вацов, специалност: 
ветеринарна медицина.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, специалност: 

агроном-полевъд, оценител на селскостопански 
земи и горски масиви.

Илиана Данаилова Додева, специалност: 
агроном-полевъд.

Цветослав Николов Миховски, специалност: 
лозаро-градинарство, фуражно производство, 
ливадарство и растениевъдство. 

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, специалност: трудово 

обучение и рисуване.
10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: 

горско стопанство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, събиране и добив на семена, изра-
ботване на задания и лесоустройствени проекти, 
оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – тех-
нология; оценител на недвижими имоти.

Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции; оценител на недвижими имоти.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специ-
алност: геодезия; фотограметрия и картография; 
оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 
лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия, фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и земеделски земи; 
има пълна проектантска правоспособност по 
специалността.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: 
земеустройство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Румен Митков Минчев, специалност: 
машинен инженер; оценител на автотехническа 
експертиза – проблеми, методика, пазарна стой-
ност; оценител на недвижими имоти.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: иконо-
мист, оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения. 

Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застра-
ховане и социално дело; автоексперт; оценител 
на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Афродита Иванова Доневска, специалност: 
геодезия; фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и сгради – паметници 
на културата.

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
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то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Христо Иванов Христов, специалност: счето-
водна отчетност, квалификация: финансов кон-
трол и икономически анализ на малки фирми и 
предприятия; оценител на недвижими имоти и 
сгради – паметници на културата.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Инж. Мери Пенчева Иванова, специалност: 
промишлено и гражданско строителство, оцени-
тел на недвижими имоти; обследване за енер-
гийна ефективност на сгради и сертифициране 
на сгради.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Николай Михайлов Генков, специалност: 

експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Инж. Николай Събев Колев, специалност: ав-

томобилен транспорт, трактори и кари; оценител 
на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения и недвижими имоти.

Инж. Стефан Денчев Попов, специалност: 
машинен инженер и оценител на машини и 
съоръжения.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев, специалност: застра-
ховане и социално дело; автоексперт; оценител 
на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

Инж. Данаил Михов Димовски, специалност: 
транспортна техника и технологии.

Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: 
ремонт и експлоатация на автотранспортна тех-
ника, технология и управление на транспорта.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения. 

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Петко Николов Радев, специалност: счетовод-
ство и контрол, оценител на земеделски земи.

Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: 
горско стопанство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, събиране и добив на семена, изра-
ботване на задания и лесоустройствени проекти, 
оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия, фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и земеделски земи; 
има пълна проектантска правоспособност по 
специалността.

Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност: 
земеустройство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи.

Цанко Найденов Спасовски, специалност: 
икономист; оценител на земеделска земя, недви-
жими имоти, машини и съоръжения.

Васил Георгиев Стефанов, специалност: иконо-
мист, оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения. 

Милена Стоянова Йорданова, специалност: 
агроном-полевъд, оценител на селскостопански 
земи и горски масиви.

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специ-
алност: геодезия; фотограметрия и картография; 
оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 
лиценз за дейност по кадастър.
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Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал-
ност: застрахователно и социално дело, квали-
фикация: счетоводство и одит.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност: 
горско стопанство; оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, събиране и добив на семена, изра-
ботване на задания и лесоустройствени проекти, 
оценка на гори и земи от горския фонд.

Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специ-
алност: геодезия; фотограметрия и картография; 
оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 
лиценз за дейност по кадастър.

Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия, фотограметрия и картография; оцени-
тел на недвижими имоти и земеделски земи; 
има пълна проектантска правоспособност по 
специалността.

Милена Стоянова Йорданова, специалност: 
агроном-полевъд, оценител на селскостопански 
земи и горски масиви.

Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност: 
горско стопанство, оценка на гори и земи от 
горския фонд. 

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Наталия Пенкова Христова, специалност: 

българска филология.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 

технология на машиностроенето; оценител на 
машини, съоръжения и МПС.

Николай Михайлов Генков, специалност: 
експлоатация и ремонт на летателни апарати, 
икономика на търговията, оценител на търговски 
предприятия и вземания, машини и съоръжения, 
права на интелектуалната и индустриалната соб-
ственост и други фактически отношения, финан-
сови активи и финансови институции.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
ВиК, екология.

Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност: 
ветеринарна медицина.

Христофор Василев Христов, специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; про-
фесионална квалификация: експертно-крими-
налистична дейност; видеоанализ и лицева 
идентификация. 

Ивайло Станчев Иванов, специалност: ин-
дустриален мениджмънт; професионална квали-
фикация: експертно-криминалистична дейност; 
видеоанализ и лицева идентификация. 

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи от комисията по чл. 14, ал. 1 от Наредба 
№ Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи 
за съдебния район на Ловешкия окръжен и 

административен съд за 2023 г.
Илка Иванова Енчева, специалност: Славянска 

филология – сръбски и хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература.

Екатерина Кирилова Стоянова, специалност: 
Английска филология; конферентен превод.
271

14. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Окръжния 
съд – Монтана, и Административния съд – Мон-

тана, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Инж. Йордан Антов Иванов, висше обра-
зование, спец. „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

1.2. Трасологични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше обра-

зование, спец. „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше обра-

зование, спец. „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.
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1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше обра-

зование, спец. „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по криминалистически изследвания, въз основа 
на което да може да извършва графически, тра-
сологически и балистически експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образо-
вание, специалност „Медицина“, специалист по 
ушно-носно-гърлени болести, експерт по меди-
цински и по екологични проблеми.

Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицин-
ско образование с призната специалност „Нервни 
болести“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
био логия“, квалификация: биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р Полин Василев Горанов, висше образова-
ние – медицина.

Д-р Румен Михайлов Кирилов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Медицина“, 
допълнителна професионална квалификация: 
„Хигиена на труда/Трудова медицина“.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов, висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация: биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образова-
ние, специалност „Биохимия и микробиология“, 
квалификация: биохимик, микробиолог със спе-
циализация вирусология.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация: биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ирина Пламенова Дамянова, висше образо-

вание, спец. „Психология“, магистър по „Юри-
дическа психология“.

Силвия Николаева Антонова, висше образо-
вание, магистър по специалност „Юридическа 
психология“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Ирина Пламенова Дамянова, висше образо-
вание, спец. „Психология“, магистър по „Юри-
дическа психология“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Анна Костадинова Целова, висше образование, 
магистър по специалност „Социална педагогика 
и социално подпомагане“, специализация „Анд-
рагогика“, квалификация: социален работник/
социален педагог, магистър по специалност 
„Психология“, квалификация: психолог.

Ивайло Георгиев Панов, висше образова-
ние – бакалавър по специалност „Психология“, 
магистър по специалност „Когнитивна наука“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. „Съдебно-счетоводна експертиза“
Любка Иванова Костова, висше образование, 

специалност „Счетоводна отчетност, икономист“.
Райна Младенова Цветанова, Монтана, вис- 

ше образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“, икономист-счетоводител.

Валентин Крумов Иванов, висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“.

Виолетка Каменова Найденова, средно об-
разование, специалност „Счетоводство и пла-
ниране на селското стопанство“, квалификация: 
счетоводител.

Никола Иванов Петков, средно образование, 
специалност „Счетоводство на селското и горско 
стопанство“, счетоводител.

Костадинка Илиева Иванова, висше образо-
вание – професионален бакалавър, специалност 
„Икономика на кооперациите“, икономист.
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Камелия Цветанова Трифонова, висше обра-
зование, специалност „Стопанско управление“, 
квалификация: магистър по стопанско управление.

Мариана Димитрова Младенова, висше об-
разование, специалност „Управление на бизне-
са“, специализация „Бизнес и администрация“, 
квалификация: икономист – бизнес организатор.

Цветелина Фидосова Недкова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
оценител на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Габриела Ганчева Рачева, висше образование, 
специалност „Социално-икономическа инфор-
мация“.

Виктория Стефанова Петрова, висше образо-
вание – бакалавър, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше 
образование, магистър, специалност „Счетовод-
ство и контрол“.

Цеца Вавилонова Рангелова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Иван Аврамов Каменов, висше икономическо 
образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

Радка Върбанова Костадинова, висше ико-
номическо образование, спец. „Счетоводство и 
контрол“.

Галина Младенова Евгениева, висше икономи-
ческо образование, спец. „Маркетинг и менидж-
мънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, вис- 
ше икономическо образование, спец. „Счетовод-
ство и контрол“.

Пепа Иванова Бузова, висше икономическо 
образование, спец. „Финанси“, кв. степен бака-
лавър и магистърска степен по „Счетоводство 
и контрол“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образова-
ние, спец. „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално 
образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация: „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация: „Юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование, спец. „Организация на про-
изводството и управлението в промишлеността“, 
допълнителна специализация по „Икономика, ор-
ганизация и управление на търговската дейност“.

Виолета Руменчова Койчева, висше образо-
вание, образователно-квалификационна степен 
бакалавър, спец. „Счетоводство и контрол“, про-
фесионална квалификация: „икономист“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация: 
„икономист-плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис- 
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишлеността“, 
професионална квалификация: „икономист“, 
допълнителна професионална квалификация: 
„Икономическа педагогика“.

Десислава Тодорова Ангелова-Георгиева, вис- 
ше образование, специалност „Финанси“, професи-
онална квалификация: „Финансов мениджмънт“, 
допълнителни квалификации: специалност „Фи-

нанси“, специализация „Банково дело“ и специал-
ност „Финанси“, специализация „Финансово дело“.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Соня Иванова Перинска, висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“, 
квалификация: икономист.

Симеон Савов Учанов, висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация: икономист-счетоводител. 

Първолетка Петрова Христова, висше об-
разование, специалност „Финанси, кредит и 
застрахователно дело“, квалификация: „иконо-
мист-финансист“.

Иванка Антонова Петкова, висше образова-
ние, специалност „Икономика на кооперациите“.

Илия Димитров Петров, висше образование, 
специалност „Планиране на промишлеността“, 
квалификация: икономист.

Лина Захариева Цветкова, висше образование, 
специалност „Икономика на вътрешната търго-
вия“, квалификация: икономист. 

Иванка Христова Виденова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, 
квалификация: икономист-счетоводител.

Таня Сашова Тодорова, висше образование, 
специалност „Финанси“, квалификация: ико-
номист, завършени курсове за „Разработване и 
управление на проекти по програми на ЕС“ и на 
тема „Неправителствените организации и тяхната 
роля при реализация на европейски политики“.

Надя Вергилова Стефанова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация: икономист-счетоводител.

Зорница Тодорова Александрова , вис- 
ше образование, специалност „Финанси“, ква-
лификация: магистър по икономика, с придобит 
практически опит в областта на земеделието.

Пепка Алексиева Рангелова, висше образова-
ние по специалност „Икономика и управление на 
селското стопанство“, квалификация: икономист 
по АПП, средно образование по специалност 
„Икономика“, профил „Промишленост и строи-
телство“, квалификация: икономист-счетоводител.

Петрана Рангелова Калистратова, вис- 
ше образование, специалност „Финанси и кредит“, 
квалификация: икономист-финансист.

Исай Венков Киров, висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, квалификация: 
икономист-застраховател.

Калин Ангелов Найденов, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, оценител 
на машини и съоръжения.

Крум Георгиев Милетиев, висше образование, 
специалност „Финанси“.

Катя Георгиева Панова, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Олег Димитров Тодоров, висше образование, 
магистър, специалност „Финанси“.

Радка Върбанова Костадинова, висше ико-
номическо образование, спец. „Счетоводство и 
контрол“.

Моника Петрова Димитрова, висше ико-
номическо образование, спец. „Маркетинг и 
планиране“.

Галина Младенова Евгениева, висше икономи-
ческо образование, спец. „Маркетинг и менидж-
мънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
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Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, вис- 
ше икономическо обазование, спец. „Счетовод-
ство и контрол“.

Пепа Иванова Бузова, висше икономическо 
образование, спец. „Финанси“, кв. степен бака-
лавър и магистърска степен по „Счетоводство 
и контрол“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образова-
ние, спец. „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално 
образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация: „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация: „юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование, спец. „Организация на про-
изводството и управлението в промишлеността“, 
допълнителна специализация по „Икономика, ор-
ганизация и управление на търговската дейност“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация: 
„икономист-плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис-
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишлеността“, 
професионална квалификация: „икономист“, 
допълнителна професионална квалификация: 
„Икономическа педагогика“.

Десислава Тодорова Ангелова-Гергиева, вис- 
ше образование, специалност „Финанси“, професи-
онална квалификация: „Финансов мениджмънт“, 
допълнителни квалификации: специалност „Фи-
нанси“, специализация „Банково дело“ и специал-
ност „Финанси“, специализация „Финансово дело“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше икономи-

ческо образование, спец. „Маркетинг и менидж-
мънт“, сертификат за „съдебен счетоводител“.

Бойка Любомирова Цекова, висше образова-
ние, спец. „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално 
образование, спец. „Счетоводство и контрол“.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация: „икономист-счето-
водител“ и специалност „Право“, професионална 
квалификация: „юрист“.

Диянка Кънева Миланова, висше образование, 
специалност „Управление и планиране на народ-
ното стопанство“, професионална квалификация: 
„икономист-плановик (синтетик)“.

Анна Любомирова Маринова-Здравкова, вис- 
ше образование, специалност „Организация на 
производството и управление в промишлеността“, 
професионална квалификация: „икономист“, 
допълнителна професионална квалификация: 
„Икономическа педагогика“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, вис- 

ше образование, специалност „Технология на 
машиностроенето“, квалификация: машинен 
инженер, специалност „Сондиране и добив на 
нефт и газ“, квалификация: магистър – инженер 

по газоснабдяване, специалност „Промишлено 
и гражданско строителство“ с гражданска про-
фесионална квалификация: магистър-инженер, 
оценител на недвижими имоти, оценител на 
машини и съоръжения.

Стефка Петрова Цекова, висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, квалификация: 
инженер по горско стопанство, оценител на по-
землени имоти в горски територии.

Стефан Александров Сайков, висше образо-
вание, специалност „Геология и проучване на 
полезните изкопаеми“, квалификация: инже-
нер-геолог по проучване на полезни изкопаеми, 
включен в регистъра на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране за лицата 
с пълна проектантска правоспособност по част 
„Инженерно-геоложки проучвания“.

Румяна Петкова Иванова, висше образование, 
магистър, специалност „Машиностроителна тех-
ника и технологии“ и специалност „Транспортна 
техника и технологии“.

Цветомир Илиев Ценов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Транспортна техни-
ка и технологии“, професионална квалификация: 
„магистър-инженер“, допълнителни квалифи-
кации: специалност „Оценяване на машини и 
съоръжения“ и специалност „Изготвяне на авто-
техническа експертиза. Оценка на стойността на 
МПС, оценка на щета. Механизъм на настъпване 
на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи“.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образова-

ние, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, 
квалификация: машинен инженер.

Младен Бойчев Цветанов, полувисше образо-
вание и учителска правоспособност, преподавател 
по учебна и производствена практика – ДВГ.

Румен Дамянов Георгиев, висше образование, 
специалност „Транспорт и енергетика“, квали-
фикация: машинен инженер с педагогическа 
правоспособност. 

Ивайло Петков Найденов, висше образование, 
специалност „Транспортна техника и технологии“, 
квалификация: машинен инженер, сертификат 
за автоексперт – курс „Автотехническа експер-
тиза – проблеми, методика, пазарна стойност. 
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние, специалност „Селскостопанска техника“, 
квалификация: машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания, удостоверение за про-
фесионална квалификация по автотехническа 
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено 
от ТУ – София.

Орлин Бориславов Серафимов, средно специ-
ално образование, спец. „КИП и А“, придобита 
професионална квалификация по „Технологии и 
безопасност в автомобилния транспорт“ съгласно 
удостоверение с рег. № 11723/23.10.2000 г., изда-
дено от ТУ – София.

Цветомир Илиев Ценов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Транспортна техни-
ка и технологии“, професионална квалификация: 
„магистър-инженер“, допълнителни квалифи-
кации: специалност „Оценяване на машини и 
съоръжения“ и специалност „Изготвяне на ав-
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тотехническа експертиза. Оценка стойността на 
МПС, оценка на щета. Механизъм на настъпване 
на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи“.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Горан Ценов Горанов, Монтана , вис - 
ше образование, специалност „Минна електро-
механика“, квалификация: минен инженер-елек-
тромеханик.

Цветомир Илиев Ценов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Транспортна техни-
ка и технологии“, професионална квалификация: 
„магистър-инженер“, допълнителни квалифи-
кации: специалност „Оценяване на машини и 
съоръжения“ и специалност „Изготвяне на ав-
тотехническа експертиза. Оценка стойността на 
МПС, оценка на щета. Механизъм на настъпване 
на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи“.

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Калина Боянова Борисова-Шакъ, вис- 

ше образование, магистър по специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“ с граждан-
ска професионална квалификация: магистър-ин-
женер, бакалавър по специалност „Организация 
и управление на тактическите подразделения 
на строителни войски“ с военна професионална 
квалификация: офицер.

Васил Константинов Василев, средно обра-
зование, специалност: строител, квалификация: 
строителен техник.

Антоанета Костова Тонева-Георгиева, вис- 
ше образование, специалност „Архитектура“, 
квалификация: архитект.

Виолета Борисова Рашевска, средно образо-
вание, специалност: строител, квалификация: 
строителен техник, оценител на недвижими имоти.

Мариета Георгиева Димитрова, средно образо-
вание, специалност „Строителство и архитектура“, 
квалификация: строителен техник.

Милка Тончева Гогова-Младенова, вис- 
ше образование, специалност „Земеустройство“, 
квалификация: инженер-земеустроител, оценител 
на земеделски земи и трайни насаждения.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация: техник-геодезист.

Дамянка Младенова Тодорова, средно специал-
но образование по специалността „Строителство 
и архитектура“.

Евдокия Йорданова Иванова, средно специал-
но образование, спец. „Геодезия и картография“.

Галина Петрова Лазарова-Иванова, вис- 
ше образование, спец. „Архитектура“.

Маргарита Димитрова Върбанова, вис- 
ше образование, спец. „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Анжела Младенова Паскова, висше образо-
вание, спец. „Промишлено и гражданско стро-
ителство“.

Наталия Томова Иванова, средно специално 
образование, спец. „Геодезия и картография“.

Лиза Петкова Изатовска, висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия картог-

рафия“, квалификация: инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография, оценител на недви-
жими имоти, правоспособност за извършване на 
дейности по кадастъра, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Петя Красимирова Антонова-Ценкова, средно 
образование, спец. „Строителство и архитекту-
ра“, придобита професионална квалификация: 
строителен техник.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Ивайло Петков Найденов, висше образование, 
специалност „Транспортна техника и технологии“, 
квалификация: машинен инженер, сертификат 
за автоексперт – курс „Автотехническа експер-
тиза – проблеми, методика, пазарна стойност. 
Ликвидация на щети по МПС и ППС“.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, спец. „Автомобили – експлоатация, 
поддържане и ремонт“ и допълнителна квалифи-
кация – оценител на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, съгласно представени сертификати 
за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 
от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти 
и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на 
машини и съоръжения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние, специалност „Селскостопанска техника“, 
квалификация: машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания, удостоверение за про-
фесионална квалификация: по автотехническа 
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено 
от ТУ – София.

Цветомир Илиев Ценов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Транспортна техни-
ка и технологии“, професионална квалификация: 
„магистър-инженер“, допълнителни квалифи-
кации: специалност „Оценяване на машини и 
съоръжения“ и специалност „Изготвяне на ав-
тотехническа експертиза. Оценка стойността на 
МПС, оценка на щета. Механизъм на настъпване 
на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, София, висше образова-

ние, специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация: биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 
ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
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перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Инж. Лозан Викторов Станимиров, вис- 

ше образование – магистър, специалност „Тех-
нология на полимерите, текстила и кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистически 
изследвания – почерк и техническо изследване на 
документи, трасология, балистика, дактилоскопия 
и лицева идентификация“.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-
кохимична) експертизa

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Иво Боянов Иванов, висше образование, спе-
циалност „Ветеринарна медицина“, квалификация: 
доктор по ветеринарна медицина.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образова-

ние, специалност „Икономика“, квалификация: 
агроном – икономист.

Петко Иванов Беличовски, висше образование, 
специалност „Растителна защита“, агроном – рас-
тителна защита.

Теменужка Иванова Миланова, висше обра-
зование, специалност „Агроинженерство поле-
въдство“.

Румен Димитров Гоцов, висше образова-
ние – агротехническо. Представени копия на 
сертификат за оценителска правоспособност от 
Камарата на независимите оценители в България, 
рег. № 810100067 от 30.12.2010 г., и сертификат 
№ 1161/52 за експерт-оценител на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях.

Зорница Тодорова Александрова , вис- 
ше образование, специалност „Финанси“, ква-
лификация: магистър по икономика, с придобит 
практически опит в областта на земеделието.

Доц. д-р Енчо Генадиев Давидков, вис- 
ше образование, спец. „Полевъдство“, придобита 
научна степен „кандидат на селскостопанските 
науки“, научно звание „старши научен сътрудник 
втора степен“, оценител на земеделски земи, 
съгл. удостоверение № 327 на Министерството 
на земеделието и горите.

Иван Петров Петров, висше образование, об-
разователно-квалификационна степен магистър, 
специалност „Горско стопанство“, професионална 
квалификация: „инженер по горско стопанство“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Атанас Миланов Златков, висше образование, 

квалификационна степен: магистър, спец. „Лесо-
ползване и икономика на горското стопанство“ 
и допълнителна квалификация: оценител на 
недвижими имоти, на поземлени имоти в гор-

ски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 
представени сертификати за оценителска правос-
пособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, спец. „Автомобили – експлоатация, 
поддържане и ремонт“ и допълнителна квалифи-
кация – оценител на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, съгласно представени сертификати 
за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 
от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти 
и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на 
машини и съоръжения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация: „техник-геодезист“. Придобита 
професионална компетентност в областта на 
ценообразуването на недвижимите имоти и стро-
ителството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за 
завършен курс и успешно положен изпит – тест 
за получаване на квалификация: „оценител на 
недвижими имоти“, за изготвяне на пазарни оцен-
ки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., 
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за 
завършен курс и успешно положен изпит – тест 
за получаване на квалификация: „оценител на 
земеделски земи“.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Атанас Миланов Златков, висше образование, 

квалификационна степен: магистър, спец. „Лесо-
ползване и икономика на горското стопанство“ 
и допълнителна квалификация: оценител на 
недвижими имоти, на поземлени имоти в гор-
ски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 
представени сертификати за оценителска правос-
пособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, спец. „Автомобили – експлоатация, 
поддържане и ремонт“ и допълнителна квалифи-
кация – оценител на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, съгласно представени сертификати 
за оценителска правоспособност с рег. № 100100286 
от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти 
и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г. за оценка на 
машини и съоръжения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, вис- 
ше образование по специалност „Обогатяване 
на полезни изкопаеми“. Представени копия на 
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сертификат с рег. № 300100620 от 3.11.2010 г. от 
Камарата на независимите оценители в България 
за оценка на машини и съоръжения и лиценз 
№ 5600 от 20.05.1997 г. от Агенцията за привати-
зация за оценка на машини и съоръжения в сфе-
рата на минната промишленост, строителството 
и електронната промишленост.

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние, специалност „Селскостопанска техника“, 
квалификация: машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания, удостоверение за про-
фесионална квалификация: по автотехническа 
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено 
от ТУ – София.

Цветомир Илиев Ценов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Транспортна техни-
ка и технологии“, професионална квалификация: 
„магистър-инженер“, допълнителни квалифи-
кации: специалност „Оценяване на машини и 
съоръжения“ и специалност „Изготвяне на ав-
тотехническа експертиза. Оценка стойността на 
МПС, оценка на щета. Механизъм на настъпване 
на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи“.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Емил Димитров Караенев, висше образование, 
специалност Селскостопанска техника, квалифи-
кация: машинен инженер, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания, удостоверение за професионална ква-
лификация: по автотехническа експертиза с рег. 
№ 22890 от 19.02.2015 г., издадено от ТУ – София.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние, специалност „Селскостопанска техника“, 
квалификация: машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания, удостоверение за про-
фесионална квалификация: по автотехническа 
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено 
от ТУ – София.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Атанас Миланов Златков, висше образование, 
квалификационна степен: магистър, спец. „Лесо-
ползване и икономика на горското стопанство“ 
и допълнителна квалификация: оценител на 
недвижими имоти, на поземлени имоти в гор-
ски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 
представени сертификати за оценителска правос-
пособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 

трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Даринка Атанасова Джонова, гр. Монтана 
3400, бул. Трети март № 33, вх. А, ап. 2, тел. 
0876 867515, средно образование, специалност 
„Геодезия и картография“, квалификация: „тех-
ник-геодезист“. Придобита професионална ком-
петентност в областта на ценообразуването на 
недвижимите имоти и строителството – серти-
фикат № I-03 от 4.07.2003 г., издаден от „Цеси 
Инвест“ – ЕООД – София, за завършен курс и 
успешно положен изпит – тест за получаване на 
квалификация: „оценител на недвижими имоти“, 
за изготвяне на пазарни оценки, както и серти-
фикат № V-10 от 11.11.2002 г., издаден от „Цеси 
Инвест“ – ЕООД – София, за завършен курс и 
успешно положен изпит – тест за получаване на 
квалификация: „оценител на земеделски земи“.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

Атанас Миланов Златков, висше образование, 
квалификационна степен: магистър, спец. „Лесо-
ползване и икономика на горското стопанство“ 
и допълнителна квалификация: оценител на 
недвижими имоти, на поземлени имоти в гор-
ски територии, на машини и съоръжения и на 
земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 
представени сертификати за оценителска правос-
пособност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за 
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от 
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в гор-
ски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за 
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467 
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения, издадени от Камарата на 
независимите оценители в България.

Стефка Петрова Цекова, висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, квалификация: 
инженер по горско стопанство, сертификат за оце-
нителска правоспособност за оценка на поземлени 
имоти в горски територии, рег. № 820100333 от 
9.04.2012 г., издаден от Камарата на независимите 
оценители в България.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация: биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки – мо-
лекулярно-генетична идентификация и опреде-
ляне на произход на животни и пол на птици, 
определяне на състав и произход на хранителни 
продукти, суровини и фуражи, включително 
генно-модифицирани организми (ГМО), с моле-
кулярно-генетични методи.

Пламен Любенов Ерменков, образование: вис- 
ше, професионална квалификация: експерт-ки-
нолог.

Анюта Петрова Каменова-Борин, висше об-
разование, специалност „История“.

Иван Венециев Пешунов, висше образование, 
спец. „Публична администрация“, трудово-правни 
спорове.

Доброслав Йорданов Добрев, средно обра-
зование, специалност „Икономика, управление 
и финанси на търговията“, допълнителна ква-
лификация: специалност „Оценител на гълъби, 
кокошоподобни, декоративни и пойни птици“.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона 
за съдебната власт за съдебния район на Ок-
ръжния съд – Монтана, и Административния 

съд – Монтана, за 2023 г.

Преводачи от/на полски език
Десислава Янушова Желязкова, висше обра-

зование, спец. „Българска филология“, степен: 
магистър, придобита в Университет „Адам Мицке-
вич“ – Полша, предоставено копие на удостовере-
ние № 175-112/30.05.2013 г. от Националния център 
за информация и документация, предоставено 
копие на съдебно удостоверение от ОС – Видин, от 
6.07.2017 г. за извършени от Десислава Желязкова 
устен и писмен превод от/на полски език.

Преводачи от/на турски език
Бейхан Неджиб Мустафа, висше образование, 

спец. „Библиотечни и информационни дейности“, 
степен: бакалавър, предоставено копие на удосто-
верение, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ 
за степен на владеене на турски език – устно и 
писмено, с ниво на чуждоезиково познание С2.

Преводачи от/на английски език
Даниела Огнянова Господинова, висше обра-

зование, спец. „Английска филология“, степен: 
бакалавър, професионална квалификация: „фи-
лолог, учител по английски език и литература“, 
придобито в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Преводачи от/на сръбски език
Илка Иванова Енчева, висше образование, 

спец. „Славянска филология“, степен: магистър, 
професионална квалификация: „филолог, учител 
по български език и литература“, придобито в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преводачи от/на хърватски език
Илка Иванова Енчева, висше образование, 

спец. „Славянска филология“, степен: магистър, 
професионална квалификация: „филолог, учител 
по български език и литература“, придобито в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преводачи от/на словенски език
Илка Иванова Енчева, висше образование, 

спец. „Славянска филология“, степен: магистър, 
професионална квалификация: „филолог, учител 
по български език и литература“, придобито в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Преводачи от/на руски език
Татяна Василевна Рангелова, висше образо-

вание, специалност „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“, степен бакалавър, профе-
сионална квалификация: „педагог, детски учител 
и начален учител“, придобито в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“.
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18. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за Пазар-

джишкия съдебен район за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Иво Бончев Чолаков, криминалистични екс-

пертизи на писмени доказателства, разрешение за 
достъп до класифицирана информация „Секретно“;

Мирослав Димитров Саханджиев, кримина-
листични експертизи по писмени доказателства, 
почерково и техническо изследване на документи;

Димитър Георгиев Божилов – съдебни кри-
миналистични експертизи – почеркова, техн. 
изследване на документи, трасология, балистика, 
дактилоскопия и ситуационна експертиза;

Борис Георгиев Шопов, криминалистика, 
графология;

Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: 
почерк, техн. изследване на документи, дакти-
лоскопия, трасология и балистика;

Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист: 
почерк, техн. изследване на документи, дакти-
лоскопия, трасология и балистика;

Лучко Петров Врагов, експерт-кримина-
лист – писмени доказателства;

Николай Стоянов Натов, експерт-кримина-
лист: почерк, техн. изследване на документи, 
дактилоскопия, трасология и балистика;

Сашо Павлов Атанасов, графолог;
Николай Николов Велинов – криминалистич-

ни изследвания – експертизи: балистични, почерк, 
техническа на документи, трасология, достъп до 
класифицирана информация до ниво „Секретно“;

Стоил Рашков Тилев – криминалистични, 
почеркови и съдебно-почеркови експертизи;

Иван Няголов Няголов – почеркови експерти-
зи, изземване на цифрови веществени доказател-
ства, AFIS – специалист, фоноскопия, балистика 
и дактилоскопия.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Марин Костадинов Балтов, съдебна медицина;
Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина;
Димитър Иванов Попов, ортопедия и трав-

матология;
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и иденти-

фикация, молекулярна и функционална биология, 
биохимия и клинична химия;

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ и 
идентификация;

Валентин Георгиев Гагов, стоматология;
Борис Петров Шахов, установяване родител-

ски произход, съдебномедицинска експертиза за 
индентификация на човек – ДНК;

Петко Митков Митев, съдебна медицина, 
експерт по здравеопазване;

Димитър Иванов Димитров, хирург, магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

Виктор Костадинов Джонов, психиатрия, пси-
хиатрично-психологични експертизи;

Доста Ангелова Таслакова, социална приложна 
психология, съдебна психология, психодиагности-
ка на когнитивни процеси, психодиагностика на 
личността;

Емилия Стоянова Калоферова, психолог, съдеб-
на психиатрия и психология, клинична психоло- 
гия в детството и юношеството;

Мая Иванова Коева, психолог, професионал-
но-педагогическа специализация по специалност 
„Психология“;

Галя Цанкова Стоенчева, психолог;
Кристина Върбанова Георгиева-Пешалова, 

психолог – клинична и консултативна психология, 
психично състояние.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Антония Ненова Лискова, счетоводство и 

контрол, икономист;
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Станимир Томов Ставрев, макроикономи-
ка – счетоводство и анализ;

Стоян Петров Семерджиев, счетоводство и 
контрол;

Даниела Иванова Янакиева, гр. Пещера, уп-
равление на социално-политическите дейности, 
международни икономически дейности, експерт 
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс-
пертизи;

Маринка Йорданова Веселинова, агроном – ло-
заро-градинар, счетоводител, оценка на земедел-
ски земи и трайни насаждения;

Ирина Николаева Стоянова, организация и 
технология на счетоводството, съдебно-счетоводни 
експертизи, данъчно-финансово икономически 
експертизи;

Иван Димитров Милов – икономика и управ-
ление на селското стопанство, съдебна финансо-
во-икономическа експертиза;

Минка Георгиева Генова, съдебно-счетоводна 
експертиза, съдебна финансово-икономическа 
експертиза, съдебно-стокова експертиза;

Йорданка Василева Спасова, счетоводна от-
четност;

Невенка Николова Ролева, икономист, сче-
товодител;

Даниела Стефанова Щерева, счетоводна от-
четност;

Румен Димитров Любенов, счетоводна от-
четност;

Михаил Николаев Николов, икономист, сче-
товодна отчетност;

Румяна Петкова Митева, икономист;
Стойна Илиева Маринова, икономист;
Анна Райкова Божанова, счетоводна отчетност;
Галя Иванова Площакова, икономист;
Александър Дончев Александров, икономист;
Цветанка Христова Ковачка, икономист, екс-

перт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 
експертизи;

Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счето-
водна отчетност;

Румяна Димова Александрова, икономист;
Еленка Георгиева Николова, икономист;
Костадин Темелков Тосков, стоковед;
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист;
Снежана Савова Грозданова, счетоводна от-

четност, оценител на земеделски земи;
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист, 

банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет, 
данъци и счетоводство;

Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна 
отчетност;

Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност;
Зора Кръстева Мацанова, икономист;
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна 

отчетност;
Лушка Николова Атанасова, съдебно-счето-

водни експертизи;
Димитър Любенов Бараков, счетоводна от-

четност;
Ненко Йосифов Делийски, икономист-сче-

товодител;
Антоанета Лукова Георгиева – икономист-

счетоводител;
Мария Запрянова Недкова – икономист-сче-

товодител;
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност;
Любомир Стоицев Црънчев, счетоводна от-

четност;

Златка Благоева Михайлова, счетоводна от-
четност;

Надка Петкова Вачкова, оценка търговски 
предприятия и вземания;

Милена Миткова Лавчиева, счетоводна от-
четност;

Славка Димитрова Петричанска, икономист;
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт 

по съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс-
пертизи, оценка и продажба на недвижими имоти 
и земеделски земи;

Таня Стоименова Герова, счетоводна отчет-
ност;

София Георгиева Пейчинова, икономист;
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност, 

лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и 

контрол, експерт – оценки и продажби на недви-
жими имоти и земеделски земи;

Димитър Иванов Петров, икономист;
Кунка Ганчова Каменска, икономист, ико-

номика и организация на вътрешната търговия, 
международни счетоводни стандарти;

Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и от-
четност в търговията;

Латинка Хараланова Манчорова, счетоводи-
тел-икономист;

Ирина Йорданова Петрова, гр. Пазарджик, 
счетоводно-икономически експертизи;

Васил Константинов Генчев, икономист по 
труда, банки и финанси;

Лилия Иванова Попова – икономист;
Красимира Спасова Пейчева – финанси;
Войно Стоянов Начев – счетоводство и кон-

трол;
Меглена Йорданова Александрова – счетовод-

ство и контрол;
Нина Тиховна Сендрева – финанси и кредит;
Анета Тодорова Александрова – финанси и 

банкова кредитна дейност;
Ели Хараланова Бинева – икономист, марке-

тинг и мениджмънт;
Боряна Стефанова Долева – финанси, иконо-

мист-банкер;
Тунка Иванова Кавлакова – икономика и орга-

низация на селското стопанство, организация на 
отчетността в банките, икономист-счетоводител;

Валентина Йорданова Вакарелска – икономи-
ка – планиране и отчетност в промишлеността 
и строителството, счетоводител и икономист, 
мениджмънт;

Христина Недельова Лачева-Божилова – сче-
товодство и контрол;

Мария Георгиева Кралева – счетоводство и 
контрол, икономист, бизнес администрация.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Петър Василев Кръстанов, магистър-инженер, 
автотехническа експертиза;

Стоян Атанасов Георгиев, магистър-инженер, 
автотехническа експертиза;

Георги Тодоров Дъбов, транспортна техника 
и технологии – машинен инженер;

Иван Йорданов Иванов – транспортна техника 
и технологии, автоексперт;

Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехни-
ческа експертиза – експлоатация и железопътен 
транспорт;
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Огнян Ангелов Михайлов – геодезия и кар-
тография;

Велислава Петрова Джамбазова, урбани-
зъм – урбанист;

Илия Михайлов Сулев – електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане;

Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строите-
лен инженер ХМС, оценител недвижими имоти;

Христо Иванов Шондев, машинен инженер;
Мариана Иванова Йотинова-Мачканска – ин-

женер по електроника и автоматика, оценка на 
машини и съоръжения;

Стоян Колев Вълков, машинен инженер, екс-
плоатация и поддържане на автомобили, оценка 
на машини, съоръжения и на оборотни и дълго-
трайни активи;

Галина Стефанова Пеева, инженер-земеуст-
роител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ, 
ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство;

Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър 
и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи;

Стела Янкова Павлова, промишлено и граж-
данско строителство;

Христина Иванова Коцева, геодезия, фотогра-
метрия и картография;

Йордан Димитров Гаджев, геодезия, фотогра-
метрия, картография; кадастър, експерт-оценител 
на оборотни и дълготрайни активи;

Георги Петров Трендафилов, хидрогеология 
и инженерна геология;

Лиляна Георгиева Морунова, геодезия и кар-
тография;

Иванка Иванова Шулева, строителен техник, 
експерт-оценител на недвижими имоти;

Васил Илиев Маджаров, машинен инженер, 
ДВГ, оценител машини и съоръжения;

Петя Михайлова Иванова, инженер ПГС – конст- 
рукции;

Вера Атанасова Клисурска, строителство и 
архитектура, оценка на недвижими имоти;

Александър Благов Терзов, машиностроене;
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер 

по експлоатация и ремонт на автотранспортна 
техника и технология;

Виктория Якова Петрова, електронна техника 
и автоматика, финанси, оценка на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения;

Павел Николов Захов, строителство и архи-
тектура;

Георги Костадинов Кръстев, инженер про-
мишлено и гражданско строителство с лицензи 
за оценка на недвижими имоти и оценка на 
машини и съоръжения;

Благовеста Христова Ковачка, експерт-оцени-
тел на машини и съоръжения, електроинженер, 
електронноизмервателна техника, контролно- 
измервателни прибори и автоматика, енергетик 
КИП и А, организатор по ремонта;

Веска Стоянова Иванова, архитектура и стро-
ителство, експерт-оценител на недвижими имоти;

Даниела Лазарова Генова, технология на ма-
шиностроене и уредостроене, експерт-оценител 
на машини и съоръжения, активи – движимо 
имущество, автоексперт-оценител;

Васил Димитров Фотев, автомобилен транс-
порт – трактори и кари, автоексперт-оценител, 
оценка техническо състояние на автомобилите, 

председател на комисия за извършване на годишни 
технически прегледи;

Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника 
и технологии, автомобилна техника;

Цветанка Христова Ковачка, електроинженер, 
оценител на машини и съоръжения в сферата 
на електротехническата и електронната про-
мишленост;

Симеон Костадинов Георгиев, транспорт, ма-
шини и техника, автоексперт-оценител;

Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка 
на недвижими имоти;

Здравко Петров Станков, инженер автотехни-
чески, строителни и пътни машини, лиценз 
оценка на машини и съоръжения на Агенцията 
за приватизация;

Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт;
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, ме-

талография, микроскопия, фрагтодиагностика;
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик;
Надка Петкова Вачкова, инженерно-техниче-

ски експертизи – оценка на недвижими имоти;
Ради Христов Ганев, инженер-химик;
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство, 

оценка на недвижими имоти;
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп 

транспорт;
Ивайло Стоилов Пеев, проектант;
Тенчо Петров Димов, автоматизация на про-

изводство и управлението;
Петко Благов Мурджев – строителен инженер, 

хидромелиоративно строителство;
Петър Петров Карабойчев, инженер ПГС – тех-

нология на строителството;
Гайтана Стоянова Димитракова – техник по 

строителство и архитектура;
Методи Найчев Консулов – инженер радио-

електроника, електронни системи за контрол и 
управление;

Васил Георгиев Панчов – техник по строител-
ство и архитектура;

Камен Николов Богданов – машинен инженер, 
автотехнически експертизи, роботика, робо-
тотехнически системи и ГАПС, топлотехника, 
енергоизточници и енергоефективни технологии, 
оценка на машини и съоръжения, количествен 
анализ на петролни продукти;

Жени Рачева Димитрова-Праскова – инженер 
по геодезия, фотограметрия и картография;

Владислав Георгиев Самоходов – транспорт-
на техника и технологии, машинен инженер, 
автоексперт;

Атанас Костадинов Костадинов – инженер по 
електроника, компютърна техника, електронни 
системи за контрол и управление, основи на 
дизайнерското проектиране;

Ангел Петков Пецев – строителен инженер 
ПГС, технология на строителството, оценител 
на недвижими имоти;

Борислав Здравков Генов – строителство и 
архитектура, оценител на недвижими имоти;

Елена Павлова Терзиева Абу Хания – архитект, 
планове за регулация, планове за застрояване, 
работни устройствени планове;

Люба Бойкова Лукова, архитект, пълна про-
ектантска правоспособност.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Ана Стефанова Самодова, агроинженерство-

полевъдство с проф. квалификация инженер-агро-
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ном, доктор по растениевъдство, сортоизпитател 
на полски култури;

Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, биолог 
със специализация екология, оценка на битови, 
производствени и опасни отпадъци;

Маринка Йорданова Веселинова, агроном – ло-
заро-градинар, счетоводител, оценка на земедел-
ски земи и трайни насаждения;

Марияна Петрова Колева, екология и опазване 
на околната среда.

Иван Луканов Иванов, ДНК анализ;
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и иденти-

фикация, молекулярна и функционална биология, 
биохимия и клинична химия;

Владимир Асенов Илиев, Пловдив, инженер-
химик, технология на силикатите и свързващите 
вещества;

Иванка Димитрова Божилова – инженер – агро-
ном, растителна защита.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик, 
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила;

Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер 
по боеприпаси и химия на взривните вещества, 
техника и технология на взривните работи;

Десислава Здравкова Александрова – историк, 
археология – антични и средновековни находки, 
археологични движими паметници на културата;

Снежанка Стоянова Стоянова – инженер-хи-
мик, технология на водата;

Петко Митков Митев, съдебна медицина, 
експерт по здравеопазване;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и иденти-
фикация, молекулярна и функционална биология, 
биохимия и клинична химия.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – ло-

заро-градинар, счетоводител, оценка на земедел-
ски земи и трайни насаждения;

Димчо Георгиев Белев, инженер по горско 
стопанство, стопанисване, залесяване и охрана 
на горските територии;

Недка Илиева Петрова – съдебно-агротехни-
ческа експертиза, инженер-агроном;

Цветанка Тодорова Ценова, агроном – лоза-
ро-градинар; 

Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен 
лекар;

Георги Радославов Георгиев, горско стопан-
ство;

Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд;
Васил Константинов Генчев, агроном;
Валентина Тодорова Тончева – доктор ветери-

нарна медицина, инспекция и контрол на биоло-
гични ферми и селскостопански преработващи 
предприятия в съответствие със стандартите на 
биологичното земеделие;

Иванка Димитрова Божилова – инженер-
агроном, растителна защита;

Димитър Иванов Трънгалов – инженер-агро-
ном, тропично и субтропично земеделие;

Гергана Иванова Чомпалова – икономика на 
земеделското стопанство;

Ана Стефанова Самодова, агроинженерство-
полевъдство с проф. квалификация инженер-агро-

ном, доктор по растениевъдство, сортоизпитател 
на полски култури;

Антония Драгомирова Костова – инженер по 
горско стопанство.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка 

на исторически предмети, икони, нумизматика, 
антиквариат, скъпоценни камъни и други про-
изведения на изкуството;

Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка 
на исторически предмети, икони, нумизматика, 
антиквариат, скъпоценни камъни и други про-
изведения на изкуството.

10. Клас „Оценителни експертизи“
Маринка Йорданова Веселинова, агроном – ло-

заро-градинар, счетоводител, оценка на земедел-
ски земи и трайни насаждения;

Атанас Костадинов Костадинов – инженер по 
електроника, компютърна техника, електронни 
системи за контрол и управление, основи на 
дизайнерското проектиране.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Тони Атанасов Стоянов – съдебна автотехни-

ческа експертиза – експлоатация и железопътен 
транспорт;

Милан Димитров Геров, учител по практи-
ка – дървообработване, мебелист;

Йорданка Николова Кацарова, английска 
филология, лингвистика и превод;

Камен Николов Богданов – машинен инженер, 
автотехнически експертизи, роботика, робо-
тотехнически системи и ГАПС, топлотехника, 
енергоизточници и енергоефективни технологии, 
оценка на машини и съоръжения, количествен 
анализ на петролни продукти;

Атанас Костадинов Костадинов – инженер по 
електроника, компютърна техника, електронни 
системи за контрол и управление, основи на 
дизайнерското проектиране;

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и иденти-
фикация, молекулярна и функционална биология, 
биохимия и клинична химия.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи за Пазарджишкия съдебен район за 2023 г.

Инж. Лили Славчева Нешева, Сертификат 
за ниво по немски език – С1, съгласно Общата 
Европейска езикова рамка.

Илка Иванова Енчева, гр. София, магистър 
славянска филология, македонски, словенски, 
сръбски, хърватски език.

Красимир Бориславов Иванов, образование 
средно – ЕСПУ с преподаване на чужди езици, 
включен в Списъка на физическите лица към 
Министерството на външните работи, които из-
вършват преводи на документи от други книжа от 
чужд на български език и от български на чужд 
език на територията на Република България за 
извършване на преводи от/на – английски език.

Татяна Тодорова Начкова, образование – вис- 
ше – магистър – английска филология – превод 
и бизнес комуникация, филолог преводач и спе-
циалист по бизнес комуникация.
345
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15. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния съд – Перник, и Админист-

ративния съд – Перник, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Антон Никодинов Николов, образование – вис- 
ше. Криминален експерт. Право.

Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 
ше. Химична технология и материали за ми-
кроелектрониката и електронните елементи, 
инженер-химик. Удостоверение от Академията 
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение 
от НИКК за завършен специализиран курс за 
изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Георги Георгиев Трифонов, образование – висше. 
Емил Любомиров Колев, образование – вис- 

ше. Противодействие на престъпността и опаз-
ване на обществения ред, криминалистически 
изследвания.

Емил Цветанов Костадинов, образование – сред-
но специално. Охрана на обществения ред и КАТ. 
Удостоверение от НИКК за завършен курс за 
видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

Николай Стоянов Антонов, образование – вис- 
ше. Биолог с втора специалност „Химия“.

1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис- 

ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше.
Емил Любомиров Колев, образование – вис- 

ше. Противодействие на престъпността и опаз-
ване на обществения ред, криминалистични 
изследвания.

Емил Цветанов Костадинов, образова-
ние – средно специално. Охрана на обществения 
ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен 
курс за видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис- 

ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – висше. 
Емил Любомиров Колев, образование – вис- 

ше. Противодействие на престъпността и опаз-
ване на обществения ред, криминалистични 
изследвания.

Емил Цветанов Костадинов, образова-
ние – средно специално. Охрана на обществения 
ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен 
курс за видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи 

Георги Георгиев Трифонов, образование – висше. 
Емил Любомиров Колев, образование – вис- 

ше. Противодействие на престъпността и опаз-
ване на обществения ред, криминалистични 
изследвания.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Аелита Светлозарова Нуцова, образова-
ние – висше. Вътрешни болести. Клинична 
хематология.

Жулиета Георгиева Тодорова, образова-
ние – висше. Невролог.

Йорданка Димитрова Златева, образова-
ние – висше. Хигиена на труда, професионални 
заболявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Аелита Светлозарова Нуцова, образова-
ние – висше. Вътрешни болести. Клинична 
хематология.

Жулиета Георгиева Тодорова, образова-
ние – висше. Невролог.

Йорданка Асенова Крумова, образование – вис-
ше. Специалист – акушерство и гинекология.

Йорданка Димитрова Златева, образова-
ние – висше. Хигиена на труда, професионални 
заболявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Мая Иванова Кичева, образование – вис- 
ше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биоло-
гичните науки; специалист по молекулярна и 
функционална биология. Биохимик – клиничен 
химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипи-
ране, секвениране.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Аелита Светлозарова Нуцова, образова-
ние – висше. Вътрешни болести. Клинична 
хематология.

Жулиета Георгиева Тодорова, образова-
ние – висше. Невролог.

Йорданка Асенова Крумова, образование – ви-
сше. Специалист – акушерство и гинекология.
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Йорданка Димитрова Златева, образова-
ние – висше. Хигиена на труда, професионални 
заболявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов, образование – вис- 
ше. Молекулярен биолог.

Мая Иванова Кичева, образование – вис- 
ше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биоло-
гичните науки; специалист по молекулярна и 
функционална биология. Биохимик – клиничен 
химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипи-
ране, секвениране.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – вис- 
ше. Експерт ДНК анализи; специалист по моле-
кулярна биология, биохимия и микробиология. 
Биохимик, микробиолог със специализация 
вирусология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебна психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – вис- 

ше. Психиатър.
Даниела Георгиева Ангелова, образова-

ние – висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – вис- 

ше. Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 

ше. Психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ангелинка Василева Стойчева, образова-

ние – висше. Психолог. Свидетелство за владе-
ене на полски език; удостоверение за обучение 
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Спра-
вяне със стреса“; удостоверение за компютърни 
умения; сертификат за завършен курс „Моделът 
на психологичния тип и неговото приложение 
в училищното консултиране“. Удостоверение за 
завършен курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с Рейтинг скала за оценка на детско развитие 
Developmental Profile 3.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалифика-
ция по „Разстройства на поведението в детската 
и юношеска възраст – оценка и интервенции“. 
Сертификат за работа с Минесотски многофакто-
рен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Ми-
несотски многофакторен личностен въпросник 
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант 
в Института за изследване на населението и 

човека при БАН по специалността „Психология 
на труда и инженерна психология“. Професио-
нална квалификация за учител по английски 
език в средните училища. Сертификат за курс 
по немски език (нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Кирил Василев Манов, образование – вис- 
ше. Психолог. Член на Съюза на българските 
художници. Сертификат за експерт-оценител на 
художествени ценности.

Мариета Димитрова Григорова, образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психо-
логия. Бакалавър по специалност „Социални 
дейности“. Магистър по специалност „Стопанско 
управление (Здравен мениджмънт)“. Сертифи-
кат за участие в семинар на тема: „Най-добри 
практики на превенция на наркоманията сред 
подрастващите“. Сертификат за участие в семи-
нар на тема: „Психотерапевтични интервенции 
при лица със зависимости“. Удостоверение 
за участие в семинар на тема: „Комуникация 
за промяна на поведението на младите хора“. 
Удостоверение за участие в семинар на тема: 
„Умения за консултиране на млади хора в об-
ластта на сексуалното и репродуктивно здраве“. 
Удостоверение за професионално обучение за 
„Управление и предоставяне на услуги за деца и 
семейства в общността“. Сертификат за участие 
в семинар на тема: „С повече знания и умения 
срещу престъплението – трафик на хора“. Удос-
товерение за практически курс за практикуване 
на теста „Диагностика и превенция на езика 3-4“. 
Удостоверение за участие в обучение на тема: 
„Подходи за работа с деца с разстройство на 
вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Милена Василева Георгиева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология със специализация 
„Клинична психология“. Курс за следдипломна 
квалификация по „Съдебно-психологична екс-
пертиза“. Сертификат за преминато обучение 
по съдебно-психологични експертизи в детска и 
юношеска възраст. Сертификат по Базови умения 
за психодиагностика в клиничната психиатрична 
практика. Сертификат за „Оценка на риска и спе-
циализирани програми от грижи при пациенти с 
личностно разстройство“. Работа с Минесотски 
многофакторен личностен въпросник MMPI-2/
MMPI-A. Работа с Проективнa методикa за деца 
TEMAS (Tell-Me-A-Story). Работа с Въпросник за 
клинична оценка на личността PAI plus. Работа 
с Тематично аперцептивен тест ТАТ. Клинична 
оценка на поведението САВ. Работа с Дифе-
ренциален тест за оценка на агресията в детска 
и юношеска възраст DAF. Работа с Индекс на 
родителския стрес PSI-4. Работа с Тест за оценка 
на вниманието и концентрацията d2-R.

Цветелина Валериева Димитрова, образова-
ние – висше. Социална и юридическа психология. 
Удостоверение за треньор по груповодинамичен 
психотренинг, организационно поведение и експерт 
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в център за оценяване. Сертификат за завършен 
надграждащ курс „Психосоциална подкрепа при 
бедствия – кризисна интервенция“. Удостоверение 
за завършен практически семинар „Използване на 
елементи от арт-терапия за развитие на емоцио-
налната компетентност на децата“. Сертификат за 
преминат курс по оказване на ПСП в кризисни 
и бедствени ситуации в група и общност. Удос-
товерение за завършен курс „Ефективни модели 
на общуване“. Удостоверение за участие в обуче-
ние на тема „Базисни умения за психологическо 
консултиране. Провеждане на интервю и оценка 
на случай. Техника на консултиране“. Удостове-
рение за завършен курс на обучение „Оказване 
на първа психологична помощ и психосоциална 
подкрепа при БАК“. Удостоверение за „Адаптира-
не на интерактивни и игрови методи в работата 
с деца и ученици със специални образователни 
потребности“. Удостоверение за завършен курс 
на тема: „Позитивното възпитание – приоритет 
в политиката на образователната институция за 
подкрепа на личностното развитие на децата и уче-
ниците“. Удостоверение за участие в обучение на 
тема: „Психологическо консултиране при развод“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Албена Станишева Иванова, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Ангелинка Василева Стойчева, образова-
ние – висше. Психолог. Свидетелство за владе-
ене на полски език; удостоверение за обучение 
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Спра-
вяне със стреса“; удостоверение за компютърни 
умения; сертификат за завършен курс „Моделът 
на психологичния тип и неговото приложение 
в училищното консултиране“. Удостоверение за 
завършен курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с Рейтинг скала за оценка на детско развитие 
Developmental Profile 3.

Даниела Георгиева Ангелова, образова-
ние – висше. Психиатър.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалифика-
ция по „Разстройства на поведението в детската 
и юношеска възраст – оценка и интервенции“. 
Сертификат за работа с Минесотски много-
факторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и 
Минесотски многофакторен личностен въпросник 
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в 
Института за изследване на населението и чове-
ка при БАН по специалността „Психология на 
труда и инженерна психология“. Професионална 
квалификация за учител по английски език в 
средните училища. Сертификат за курс по немски 
език (нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Мариета Димитрова Григорова, образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психология. 
Бакалавър по специалност „Социални дейности“. 
Магистър по специалност „Стопанско управление 
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие 
в семинар на тема: „Най-добри практики на 
превенция на наркоманията сред подрастващи-
те“. Сертификат за участие в семинар на тема: 
„Психотерапевтични интервенции при лица със 
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар 
на тема: „Комуникация за промяна на поведени-
ето на младите хора“. Удостоверение за участие 
в семинар на тема: „Умения за консултиране на 
млади хора в областта на сексуалното и репродук-
тивно здраве“. Удостоверение за професионално 
обучение за „Управление и предоставяне на услуги 
за деца и семейства в общността“. Сертификат за 
участие в семинар на тема: „С повече знания и 
умения срещу престъплението – трафик на хора“. 
Удостоверение за практически курс за практи-
куване на теста „Диагностика и превенция на 
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение 
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство 
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Милена Василева Георгиева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология със специализация 
„Клинична психология“. Курс за следдипломна 
квалификация по „Съдебно-психологична екс-
пертиза“. Сертификат за преминато обучение 
по съдебно-психологични експертизи в детска и 
юношеска възраст. Сертификат по Базови умения 
за психодиагностика в клиничната психиатрична 
практика. Сертификат за „Оценка на риска и спе-
циализирани програми от грижи при пациенти с 
личностно разстройство“. Работа с Минесотски 
многофакторен личностен въпросник MMPI-2/
MMPI-A. Работа с Проективнa методикa за деца 
TEMAS (Tell-Me-A-Story). Работа с Въпросник за 
клинична оценка на личността PAI plus. Работа 
с Тематично аперцептивен тест ТАТ. Клинична 
оценка на поведението САВ. Работа с Дифе-
ренциален тест за оценка на агресията в детска 
и юношеска възраст DAF. Работа с Индекс на 
родителския стрес PSI-4. Работа с Тест за оценка 
на вниманието и концентрацията d2-R.

Роберт Малинов Крумов, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 
ше. Психиатър.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Албена Станишева Иванова, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Ангелинка Василева Стойчева, образова-
ние – висше. Психолог. Свидетелство за владе-
ене на полски език; удостоверение за обучение 
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Спра-
вяне със стреса“; удостоверение за компютърни 
умения; сертификат за завършен курс „Моделът 
на психологичния тип и неговото приложение 
в училищното консултиране“. Удостоверение за 
завършен курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
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базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с Рейтинг скала за оценка на детско развитие 
Developmental Profile 3.

Даниела Георгиева Ангелова, образова-
ние – висше. Психиатър.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалифика-
ция по „Разстройства на поведението в детската 
и юношеска възраст – оценка и интервенции“. 
Сертификат за работа с Минесотски много-
факторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и 
Минесотски многофакторен личностен въпросник 
за изследване на юноши (MMPI-A). Докторант в 
Института за изследване на населението и чове-
ка при БАН по специалността „Психология на 
труда и инженерна психология“. Професионална 
квалификация за учител по английски език в 
средните училища. Сертификат за курс по немски 
език (нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Мариета Димитрова Григорова, образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психо-
логия. Бакалавър по специалност „Социални 
дейности“. Магистър по специалност „Стопанско 
управление (Здравен мениджмънт)“. Сертифи-
кат за участие в семинар на тема: „Най-добри 
практики на превенция на наркоманията сред 
подрастващите“. Сертификат за участие в семи-
нар на тема: „Психотерапевтични интервенции 
при лица със зависимости“. Удостоверение за 
участие в семинар на тема: „Комуникация за 
промяна на поведението на младите хора“. 
Удостоверение за участие в семинар на тема: 
„Умения за консултиране на млади хора в об-
ластта на сексуалното и репродуктивно здраве“. 
Удостоверение за професионално обучение за 
„Управление и предоставяне на услуги за деца и 
семейства в общността“. Сертификат за участие 
в семинар на тема: „С повече знания и умения 
срещу престъплението – трафик на хора“. Удос-
товерение за практически курс за практикуване 
на теста „Диагностика и превенция на езика 3-4“. 
Удостоверение за участие в обучение на тема: 
„Подходи за работа с деца с разстройство на 
вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Роберт Малинов Крумов, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 
ше. Психиатър.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Маринова Борисова-Асенова, обра-

зование – висше. Сертификат „Преобразуване, 

ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да-
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните 
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи 
при изготвяне на съдебните експертизи“.

Анелия Славчева Динева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и финанси.

Антоанета Василева Евстатиева, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето-
водна отчетност.

Боряна Савова Пейчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Валентин Иванов Дрехарски, образование – вис- 
ше. Икономист. Специалност „Финанси (финанси 
на предприятията)“.

Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Верка Петрова Начева, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Живкова Попова, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета Теодосиева Миленова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – вис- 
ше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.

Георги Христов Христов, образование – вис- 
ше. Икономист. Магистър по счетоводство и 
контрол.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър Владимиров Николов, образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Димитър Георгиев Димитров, образова-
ние – висше. Икономист – специалност „Мар-
кетинг“. Бакалавър по бизнес администрация; 
хидравлична и пневматична техника; иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, 
обрзование – висше. Магистър по икономика, 
специалност „Икономика и организация на тру-
да“. Бакалавър със специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Елена Димитрова Найденова, образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета Динчова Стоименова, образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Ефросина Василева Алексиева, образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.
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Иван Георгиев Ненков, образование – вис- 
ше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник 
по строителство и архитектура.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, 
образование – висше. Икономист, специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Финанси“.

Любка Методиева Пашалийска, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис- 
ше. Икономист. Сертификат за следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS 18001:2007“. Сертификат за вътрешен 
одитор в публичния сектор. Удостоверение за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за обучение на тема: „Управление на риска в 
организациите от публичния сектор“.

Мария Стоилова Михайлова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Марлена Първанова Гьошева-Любенова, 
образование – висше. Аграрикономист, специ-
алност „Икономика, организация и управление 
на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните финансови отчети на бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обу-
чение по „Управление на човешките ресурси, 
подбор на персонала и управление на изпъл-
нението“.

Мая Богомилова Владимирова, образова-
ние – висше. Икономист, специалност „Иконо-
мика и организация на труда“. Следдипломна 
квалификация: „Финансово-счетоводна и правна 
дейност на фирмата“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища 
„Европа“ за владеене на английски език – нива 
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.

Нели Стоянова Иванова, образование – вис- 
ше. Счетоводство, финанси и контрол. Удосто-
верение за професионално обучение на валутни 
касиери.

Николина Георгиева Чолакова, образова-
ние – висше. Икономист. Допълнителна про-
фесионална подготовка: Съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице.

Петър Боянов Бучев, образование – висше. 
Икономист, икономика на транспорта.

Полина Димитрова Кавръкова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител, специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация до ниво „Секретно“, валидно до 
27.11.2020 г.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-

тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Росица Боянова Йорданова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодна отчетност“.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – вис- 
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Ико-
номика и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Юлиян Любомиров Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза 

Албена Маринова Борисова-Асенова, обра-
зование – висше. Сертификат „Преобразуване, 
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да-
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните 
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи 
при изготвяне на съдебните експертизи“.

Анелия Славчева Динева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и финанси.

Антоанета Василева Евстатиева, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето-
водна отчетност.

Боряна Савова Пейчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Валентин Иванов Дрехарски, образование – вис- 
ше. Икономист. Специалност „Финанси (финанси 
на предприятията)“.

Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Виолета Живкова Попова, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета Теодосиева Миленова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – вис- 
ше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.
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Георги Христов Христов, образование – вис- 
ше. Икономист. Магистър по счетоводство и 
контрол.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър Владимиров Николов, образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Димитър Георгиев Димитров, образова-
ние – висше. Икономист – специалност „Мар-
кетинг“. Бакалавър по бизнес администрация; 
хидравлична и пневматична техника; иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, 
обрзование – висше. Магистър по икономика, 
специалност „Икономика и организация на тру-
да“. Бакалавър със специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Елена Димитрова Найденова, образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета Динчова Стоименова, образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Емилия Миткова Арсова, образование – вис- 
ше. Икономист по специалността „Икономика 
на промишлеността“. Мениджмънт.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Ефросина Василева Алексиева, образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Иван Георгиев Ненков, образование – вис- 
ше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник 
по строителство и архитектура.

Илия Асенов Георгиев, образование – вис- 
ше. Средно образование: Машинен техник със спе-
циалност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Национално упра-
вление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика за следните дейности: маркиране на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите 
дейността отчетни документи; събиране и добив 
на семена и производство на фиданки и репрод. 
материали от горскодървесни и храстови видове, 
създ. на горски култури и изготвяне на съпровож-
дащите тези дейности отчетни документи; изра-
ботване на задания и лесоустройствени проекти, 
планове и програми за гори и земи от горския 
фонд; изработване на задания и проекти, планове 
и програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 

изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица и общини; експертизи и консултации по 
лесовъдски дейности; изработване на проекти 
за горски пътища и съоръжения. Удостоверение 
от Изпълнителна агенция по горите за реги-
стриране в публичния регистър на физически 
лица за упражняване на лесовъдска практика 
за следните дейности: планиране и организация 
на дейностите по залесяване; маркиране на 
насаждения, предвидени за сеч; изработване на 
задания за горскостопански планове и програ-
ми и за инвентаризация на горските територии; 
изработване на горскостопански планове и про-
грами и инвентаризация на горски територии; 
изработване на задания и проекти, планове и 
програми за защита срещу ерозия и порои и за 
биологична рекултивация на нарушени терени; 
планиране и организация на добива на дървесина. 
Планиране и организация на добива на недървес-
ни горски продукти; изработване на проекти за 
горски автомобилни пътища и съоръжения към 
тях. Сертификат от МФ за вътрешен одитор в 
публичния сектор. 

Ина Тодорова Найденова, образование – вис- 
ше. Икономика и управление на социално-кул-
турните дейности. Организация на администра-
тивната дейност и процеси. Политически науки, 
специалност „Публични политики“. Магистър 
по политически мениджмънт. Сертификат за 
„Прилагане на Методика за осъществяване на 
външен (хоризонтален) контрол в държавната 
администрация“. Сертификат за вътрешен оди-
тор на системи за управление на качеството 
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 
19011:2002. Сертификат за вътрешен одитор на 
системи за управление на информационна сигур-
ност съобразно изискванията на ISO 27001:2005 
и ISO 19011:2002.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, 
образование – висше. Икономист, специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис-
ше. Икономист, специалност „Финанси“.

Любка Методиева Пашалийска, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис- 
ше. Икономист. Сертификат за следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS 18001:2007“. Сертификат за вътрешен 
одитор в публичния сектор. Удостоверение за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за обучение на тема: „Управление на риска в 
организациите от публичния сектор“.

Мария Стоилова Михайлова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Марлена Първанова Гьошева-Любенова, 
образование – висше. Аграрикономист, специ-
алност „Икономика, организация и управление 



БРОЙ 10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  67   

на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните финансови отчети на бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обучение 
по „Управление на човешките ресурси, подбор 
на персонала и управление на изпълнението“.

Мая Богомилова Владимирова, образова-
ние – висше. Икономист, специалност „Иконо-
мика и организация на труда“. Следдипломна 
квалификация: „Финансово-счетоводна и правна 
дейност на фирмата“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища 
„Европа“ за владеене на английски език – нива 
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.

Нели Стоянова Иванова, образование – вис- 
ше. Счетоводство, финанси и контрол. Удосто-
верение за професионално обучение на валутни 
касиери.

Николай Методиев Рангелов, образование – вис- 
ше. Социално икономическо планиране.

Николина Георгиева Чолакова, образова-
ние – висше. Икономист. Допълнителна про-
фесионална подготовка: Съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице.

Петър Боянов Бучев, образование – висше. 
Икономист, икономика на транспорта.

Полина Димитрова Кавръкова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител, специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация до ниво „Секретно“, валидно до 
27.11.2020 г.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-
тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Росица Боянова Йорданова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодна отчетност“.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Румен Насов Ненков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – вис- 
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Ико-
номика и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Татяна Стефанова Стоянова, образование – вис- 
ше. Икономист. Организация на производството 
и управление в промишленото производство.

Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Юлиян Любомиров Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Савова Пейчева, образование – вис- 

ше. Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Иванов Дрехарски, образование – вис- 

ше. Икономист. Специалност „Финанси (финанси 
на предприятията)“.

Верка Петрова Начева, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета Теодосиева Миленова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – ви-
сше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.

Георги Христов Христов, образование – висше. 
Икономист. Магистър по счетоводство и контрол.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър Георгиев Димитров, образова-
ние – висше. Икономист – специалност „Мар-
кетинг“. Бакалавър по бизнес администрация; 
хидравлична и пневматична техника; иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Елена Димитрова Найденова, образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета Динчова Стоименова, образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Емилия Миткова Арсова, образование – вис- 
ше. Икономист по специалността „Икономика 
на промишлеността“. Мениджмънт.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Иван Георгиев Ненков, образование – вис- 
ше. Икономист. Финанси и кредит. Среден техник 
по строителство и архитектура.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова, 
образование – висше. Икономист, специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис-
ше. Икономист, специалност „Финанси“.



СТР.  68  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 10

Любка Методиева Пашалийска, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис-
ше. Икономист. Сертификат за следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS 18001:2007“. Сертификат за вътрешен 
одитор в публичния сектор. Удостоверение за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за обучение на тема: „Управление на риска в 
организациите от публичния сектор“.

Марлена Първанова Гьошева-Любенова, 
образование – висше. Аграрикономист, специ-
алност „Икономика, организация и управление 
на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните финансови отчети на бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обу-
чение по „Управление на човешките ресурси, 
подбор на персонала и управление на изпъл-
нението“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища 
„Европа“ за владеене на английски език – нива 
B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.

Нели Стоянова Иванова, образование – вис- 
ше. Счетоводство, финанси и контрол. Удосто-
верение за професионално обучение на валутни 
касиери.

Полина Димитрова Кавръкова, образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител, специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация до ниво „Секретно“, валидно до 
27.11.2020 г.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-
тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – вис- 
ше. Икономист, финанси и счетоводство. Ико-
номика и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Юлиян Любомиров Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 

имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“, специа-
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Асен Денчев Косев, образование – вис- 
ше. Минен инженер по разработка на полезни 
изкопаеми.

Богомил Любенов Михайлов, образова-
ние – висше. Средно образование – среден техник 
по строителство и архитектура. Висше образова-
ние – строителен инженер по пътно строителство 
и архитектура.

Борис Кирилов Тасев, образование – висше. 
Промишлена топлотехника. Електроенергетика 
и ел. обзавеждане.

Борислав Веселинов Василовски, образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Борислав Рангелов Йорданов, образова-
ние – висше. Машинен инженер. Промишлена 
топлотехника.

Ваньо Маринов Личев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Сертификат за пожарна безопасност и 
защита на населението.

Варяна Стоянова Атанасова, образование – по-
лувисше. Инженер оператор в жп транспорт.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Веселин Найчов Василовски, образование –  
висше. Машинен инженер – „Транспортна тех-
ника и технологии“, специализация „Двигатели 
с вътрешно горене“.

Галин Валентинов Вутов, образование – вис- 
ше. Инженер-геодезист, магистър по транспортно 
строителство. Пълна проектантска правоспособ-
ност „Геодезия, приложна геодезия, вертикално 
планиране, трасировъчни проекти и планове, 
планове за регулация“ и „Транспортно планиране 
и проектиране. Организация и безопасност на 
движението и ВОБД“. Свидетелство за извърш-
ване на дейности по кадастъра. Удостоверение 
за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ. 

Георги Димитров Дурчев, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно 
строителство.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Денка Иванова Николова, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Елка Исакова Маринова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер, специалност „Технология 
на машиностроенето и металорежещи машини“.

Емил Войнов Антов, образование – вис- 
ше. Удостоверение за завършено обучение по 
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защита на класифицираната информация; техно-
логия на минното производство, минен инженер, 
технолог.

Емил Георгиев Димитров, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност „Съобщителна 
и осигурителна техника и системи“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но техническо. Двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил Русев Русев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер по подемно-транспортни, 
строителни и минни машини. Сертификат за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Емилия Василева Трохарова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер със специалност „Топло-
енергетика и ядрена енергетика“.

Ивайло Николов Димитров, образование – вис- 
ше. Инженер-земеустроител. Свидетелство за 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра.

Иван Крумов Котев, образование – вис- 
ше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен ин-
женер, специалност „Технология на машинострое-
нето и металорежещите машини“. Удостоверение 
за завършен курс „Ръководители на сектори, 
технически участъци (подрайони)“.

Ирена Пламенова Крумова, образование – вис-
ше. Средно образование: специалност „Машини 
и съоръжения за производство на строителни 
материали“. Висше образование: инженер-обога-
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“. Сертификат за завършен курс на 
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове-
рение за регистриране в публичния регистър на 
физическите лица за упражняване на лесовъдска 
практика за следните дейности: планиране и орга-
низация на дейностите по залесяване; маркиране 
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти.

Ирина Иванова Манова, образование – вис- 
ше. Инженер, специалност „Промишлена елек-
троника“. Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност от КИИП по част „Електри-
ческа“. Удостоверение за семинарно обучение 
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по част „Интердисциплинарна част: Пожарна 
безопасност – Електрически“. Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Калин Иванов Рангелов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-

рение за пълна проектантска правоспособност 
по части: водоснабдителни и канализационни 
инсталации на сгради и съоръжения; водоснаб-
дителни и канализационни мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура; конструктивна 
на ВиК системи; технологична на пречиствателни 
станции за природни води, битови и промишлени 
отпадъчни води; третиране и управление на от-
падъци; технологична на стационарни пожарога-
сителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

Камелия Иванова Виденова-Тончева, образова-
ние – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика 
и ядрена енергетика.

Лиляна Велчева Павлова, образование – вис- 
ше. Инженер-металург. Удостоверение за участие 
в семинар „Безопасни и здравословни условия 
на труд“. Удостоверение за успешно завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия на 
труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучени-
ето на представителите в комитетите и групите 
по условия на труд в предприятията. Удостове-
рение за завършено обучение „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството“.

Любомир Илиев Минев, образование – вис- 
ше. Инженер по горско стопанство. Удостове-
рение от Изпълнителната агенция по горите за 
упражняване на лесовъдска практика за следните 
дейности: планиране и организация на дейност-
ите по залесяване; маркиране на насаждения, 
предвидени за сеч; изработване на задания за 
горскостопански планове и програми и за инвен-
таризация на горските територии; изработване на 
горскостопански планове и програми и инвен-
таризация на горските територии; изработване 
на задания и проекти, планове и програми за 
защита срещу ерозия и порои и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти; изработване на проекти за горски ав-
томобилни пътища и съоръжения към тях.

Людмила Георгиева Миленова, образова-
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми-
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на 
техническите науки. Сертификат за оценка на 
въздействието върху околната среда.

Марияна Димова Делчева, образование – вис- 
ше. Минен инженер – маркшайдер. Свидетелство 
за правоспособност за извършване на дейности 
по кадастъра.

Милен Станиславов Минков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер, транспортно стро-
ителство; сертификат за вътрешен одитор на 
Интегрирани системи за управление спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда Йорданова Евгениева, образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация и изпълнение на строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
с ППП в областта на „Строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност на строежите“.
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Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност: строителни 
и пътни машини и оборудване.

Петър Георгиев Ковачев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Удостоверение за завър-
шен курс за правен анализ на приватизиращи се 
обекти; удостоверение за завършен курс за синдик.

Петър Павлов Алексов, образование – вис- 
ше. Инженер по автоматизация на производство-
то. Сертификат от КНОБ за оценка на машини 
и съоръжения.

Петя Евстатиева Маринкова, образование – вис- 
ше. Минен инженер по маркшайдерство и гео-
дезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по технология на 
строителството. Удостоверение от КИИП за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска правоспособност по части „Кон-
структивна“ и „Организация и изпълнение на 
строителството“.

Райна Стефанова Михайлова, образова-
ние – висше. Инженер по горско стопанство. 
Пълна проектантска правоспособност по пар-
коустройство и благоустройство. Удостоверение 
за упражняване на частна лесовъдска практика 
за следните дейности: маркиране на подле-
жащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те дейността отчетни документи; събиране и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови видове, създаване на горски култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни документи; изработване на задания и 
лесоустройствени проекти, планове и програми 
за гори и земи от горския фонд; изработване 
на задания и проекти, планове и програми за 
борба с ерозията и за биологична рекултивация 
на нарушени терени; организация на добив на 
дървесина и изработване на транспортно-техно-
логични проекти, планове и схеми за ползвания 
от гори и земи от горския фонд и изготвяне 
на съпровождащите тази дейност документи; 
управление на гори и земи от горския фонд, 
собственост на физически и юридически лица и 
общини; експертизи и консултации по лесовъд-
ски дейности; изработване на проекти за горски 
пътища и съоръжения.

Росица Петрова Иванова, образование – вис- 
ше. Инженер земеустроител. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; свидетелство за правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра.

Румен Манасиев Георгиев, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист между-
народник – международно икономическо съ-
трудничество. Инженер по безопасност на 
производствата. Магистър с професионална 
квалификация „Експерт по трудова медицина 
и работоспособност“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения; сертификат 
от КНОБ за оценка на търговски предприятия и 

вземания; експерт по здравословни и безопасни 
условия на труд.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право-
способност по части: водоснабдителни и канали-
зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура; 
конструктивна на ВиК системи; технологична 
на пречиствателни станции за природни води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Славка Миодрагова Андонова, образова-
ние – средно специално. Техникум по минна 
промишленост. Маркшайдерство.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

Тотка Василева Златкова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер по специалност „Промиш-
лена топлотехника“. Удостоверение от ТУ – Со-
фия, за професионална квалификация „Обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие за вписване в публичния 
регистър на лицата, извършващи обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки 
за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 
като консултант по енергийна ефективност за 
извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от 
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.

Христо Иванов Ахладов, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност „Ел. машини 
и апарати“ в областта на енергетиката.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Борислав Веселинов Василовски, образова-

ние – висше. Магистър-инженер по специалност: 
„Транспортна техника и технологии“.

Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Величко Костадинов Динчев, образова-
ние – висше. Инженер по електроника и авто-
матика, специалност „Радио- и телевизионна 
техника“. Сертификат от TUV за завършен курс 
за автомобилни експерти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и технологии“, специализация „Двигатели с 
вътрешно горене“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но техническо. Двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил Русев Русев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер по подемно-транспортни, 
строителни и минни машини. Сертификат за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
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пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Иван Атанасов Янев, средно образование – спе-
циалност „Банково, застрахователно и осигури-
телно дело“; допълнителна квалификация – „Ав-
тотехнически екзспертизи“.

Иван Йорданов Иванов, образование – вис- 
ше. Специалност „Транспортна техника и техно-
логии“ и специалност „Застраховане и социално 
дело“.

Иван Крумов Котев, образование – вис- 
ше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен ин-
женер, специалност „Технология на машинострое-
нето и металорежещите машини“. Удостоверение 
за завършен курс „Ръководители на сектори, 
технически участъци (подрайони)“.

Марин Вълков Илиев, образование – вис- 
ше. Автомобилен транспорт – експлоатация, 
трактори и кари.

Михаил Петров Величков, образование – сред-
но техническо. Технология на машиностроене-
то – студена обработка.

Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност: строителни 
и пътни машини и оборудване.

Николай Димитров Георгиев, образова-
ние – висше. Транспортна техника и технологии. 
Удостоверение за повишаване на квалификация 
по специалност „Железопътна техника – дизелови 
локомотиви“.

Пеню Димов Пенев, образование – вис- 
ше. Офицер-инженер по експлоатация и ремонт 
на АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Удостоверение за допълнително обучение 
по: съвременни системи в автомобилите и при-
качния състав (модул Б1), оценка на техническото 
състояние на автомобилите и прикачния състав 
(модул В1), нормативна база за работа в пункт за 
периодични прегледи (модули Е1 и Е2).

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Седевчо Варадинов Иванов, образова-
ние – средно техническо. Машинен техник – „Ав-
томобили и трактори – експлоатация, поддържане 
и ремонт“.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Александър Петров Цветков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“, специа-
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образова-
ние – висше. Промишлено и гражданско стро-
ителство. Сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти, сертификат от център за ква-
лификация на кадрите от държавната и местната 
администрация и строителство, удостоверение за 
управление на общинска собственост, сертификат 
„Промените в общинското законодателство“, 
удостоверение от НТС.

Асен Денчев Косев, образование – вис- 
ше. Минен инженер по разработка на полезни 
изкопаеми.

Борислав Веселинов Василовски, образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Борислав Рангелов Йорданов, образова-
ние – висше. Машинен инженер. Промишлена 
топлотехника.

Ваньо Маринов Личев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Сертификат за пожарна безопасност и 
защита на населението.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и технологии“, специализация „Двигатели с 
вътрешно горене“.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Елка Исакова Маринова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер, специалност „Технология 
на машиностроенето и металорежещи машини“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но техническо. Двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил Русев Русев, образование – висше. 
Машинен инженер по подемно-транспортни, 
строителни и минни машини. Сертификат за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Златко Александров Златков, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Член на Обществото на 
българските инженери по климатична, отопли-
телна и хладилна техника. Удостоверение за 
член-учредител на Камарата на инвестиционното 
проектиране към секция „Отопление, климатиза-
ция, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“. 
Удостоверение за курс на обучение по обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Иван Крумов Котев, образование – вис- 
ше. Двигатели с вътрешно горене. Машинен ин-
женер, специалност „Технология на машинострое-
нето и металорежещите машини“. Удостоверение 
за завършен курс „Ръководители на сектори, 
технически участъци (подрайони)“.

Ирена Пламенова Крумова, образование – ви-
сше. Средно образование: специалност „Машини 
и съоръжения за производство на строителни 
материали“. Висше образование: инженер-обо-
гатител, специалност „Обогатяване и рецикли-
ране на суровини“. Сертификат за завършен 
курс на обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. 
Удостоверение за регистриране в публичния 
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регистър на физическите лица за упражняване 
на лесовъдска практика за следните дейности: 
планиране и организация на дейностите по за-
лесяване; маркиране на насаждения, предвидени 
за сеч; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 
на недървесни горски продукти.

Калин Иванов Рангелов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение за пълна проектантска правоспособност 
по части: водоснабдителни и канализационни 
инсталации на сгради и съоръжения; водоснаб-
дителни и канализационни мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура; конструктивна 
на ВиК системи; технологична на пречиствателни 
станции за природни води, битови и промишлени 
отпадъчни води; третиране и управление на от-
падъци; технологична на стационарни пожарога-
сителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

Людмил Йорданов Савов, образование – вис- 
ше. Инженер-химик. Технология на неорганич-
ните вещества.

Милен Станиславов Минков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер, транспортно стро-
ителство; сертификат за вътрешен одитор на 
Интегрирани системи за управление спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда Йорданова Евгениева, образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация и изпълнение на строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
с ППП в областта на „Строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност на строежите“.

Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност: строителни 
и пътни машини и оборудване.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по технология на 
строителството. Удостоверение от КИИП за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска правоспособност по части „Кон-
структивна“ и „Организация и изпълнение на 
строителството“.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право-
способност по части: водоснабдителни и канали-

зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура; 
конструктивна на ВиК системи; технологична 
на пречиствателни станции за природни води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Софка Велчева Асенова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по промишлено и граж-
данско строителство. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по интер-
дисциплинарна част пожарна безопасност. Удосто-
верение за пълна проектантска правоспособност 
по части: „Конструктивна“ и „Организация и 
изпълнение на строителството“.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Валери Илиев Михайлов, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност: „Автоматика 
и телемеханика“.

Величко Костадинов Динчев, образова-
ние – висше. Инженер по електроника и авто-
матика, специалност „Радио- и телевизионна 
техника“. Сертификат от TUV за завършен курс 
за автомобилни експерти.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“, специа-
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образование – вис- 
ше. Промишлено и гражданско строителство. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти, сертификат от център за квалификация на 
кадрите от държавната и местната администрация 
и строителство, удостоверение за управление на 
общинска собственост, сертификат „Промените 
в общинското законодателство“, удостоверение 
от НТС.

Асен Денчев Косев, образование – вис- 
ше. Минен инженер по разработка на полезни 
изкопаеми.

Богомил Любенов Михайлов, образова-
ние – висше. Средно образование – среден техник 
по строителство и архитектура. Висше образова-
ние – строителен инженер по пътно строителство 
и архитектура.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис-
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Галин Валентинов Вутов, образование – вис- 
ше. Инженер-геодезист, магистър по транспортно 
строителство. Пълна проектантска правоспособ-
ност „Геодезия, приложна геодезия, вертикално 
планиране, трасировъчни проекти и планове, 
планове за регулация“ и „Транспортно планиране 
и проектиране. Организация и безопасност на 
движението и ВОБД“. Свидетелство за извърш-
ване на дейности по кадастъра. Удостоверение 



БРОЙ 10  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  73   

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ.

Денка Иванова Николова, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Драгомир Иванов Владимиров, образова-
ние – средно специално. Техник по геодезия и 
картография.

Емил Войнов Антов, образование – вис- 
ше. Удостоверение за завършено обучение по 
защита на класифицираната информация; техно-
логия на минното производство, минен инженер, 
технолог.

Иван Георгиев Ненков, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит.

Инка Сергиева Аврамова, образование – вис- 
ше. Архитект. Удостоверение за пълна проек-
тантска правоспособност.

Ирена Пламенова Крумова, образование – вис-
ше. Средно образование: специалност „Машини 
и съоръжения за производство на строителни 
материали“. Висше образование: инженер-обога-
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“. Сертификат за завършен курс на 
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове-
рение за регистриране в публичния регистър на 
физическите лица за упражняване на лесовъдска 
практика за следните дейности: планиране и орга-
низация на дейностите по залесяване; маркиране 
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти.

Ирина Иванова Манова, образование – вис- 
ше. Инженер, специалност „Промишлена елек-
троника“. Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност от КИИП по част „Електри-
ческа“. Удостоверение за семинарно обучение 
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по част „Интердисциплинарна част Пожарна 
безопасност – Електрическа“. Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Калин Иванов Рангелов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение за пълна проектантска правоспособност 
по части: водоснабдителни и канализационни 
инсталации на сгради и съоръжения; водоснаб-
дителни и канализационни мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура; конструктивна 
на ВиК системи; технологична на пречиствателни 
станции за природни води, битови и промишлени 
отпадъчни води; третиране и управление на от-
падъци; технологична на стационарни пожарога-
сителни системи с вода и пожарогасителна пяна.

Милен Станиславов Минков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер, транспортно стро-
ителство; сертификат за вътрешен одитор на 
Интегрирани системи за управление спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 

OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда Йорданова Евгениева, образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация и изпълнение на строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
с ППП в областта на „Строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на пожарна 
безопасност на строежите“.

Петя Евстатиева Маринкова, образование – вис- 
ше. Минен инженер по маркшайдерство и гео-
дезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по технология на 
строителството. Удостоверение от КИИП за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска правоспособност по части „Кон-
структивна“ и „Организация и изпълнение на 
строителството“.

Румен Манасиев Георгиев, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Румен Насов Ненков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право-
способност по части: водоснабдителни и канали-
зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура; 
конструктивна на ВиК системи; технологична 
на пречиствателни станции за природни води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Свилен Методиев Василев, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по специалност „Кон-
струкции“; удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност по части „Конструктивна“ и 
„Организация и изпълнение на строителството“; 
лиценз за вписване в публичния регистър на 
лицата, упражняващи технически контрол по 
част конструктивна на инвестиционните проекти.

Славка Миодрагова Андонова, образова-
ние – средно специално. Техникум по минна 
промишленост. Маркшайдерство.

Софка Велчева Асенова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по промишлено и 
гражданско строителство. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по ин-
тердисциплинарна част пожарна безопасност. 
Удостоверение за пълна проектантска правоспо-
собност по части: Конструктивна и Организация 
и изпълнение на строителството.

Станоя Йорданов Дончевски, образование – вис- 
ше. Строителен инженер, специалност „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
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КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Стоян Петров Стоянов, образование – вис- 
ше. „Промишлено и гражданско строителство, 
конструкции“ – строителен инженер.

Тодор Иванов Тодоров, образование – вис- 
ше. Строителен инженер ПГС – технология.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – вис- 

ше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Сертификат за пожарна безопасност и 
защита на населението.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по технология на 
строителството. Удостоверение от КИИП за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска правоспособност по части „Кон-
структивна“ и „Организация и изпълнение на 
строителството“.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – вис- 

ше. Инженер, специалност „Промишлена елек-
троника“. Удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност от КИИП по част „Електри-
ческа“. Удостоверение за семинарно обучение 
на тема „Достъпност и евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по част „Интердисциплинарна част Пожарна 
безопасност – Електрическа“. Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Станка Асенова Станкова, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност „Ел. центра-
ли, мрежи и системи“. Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност „Електрическа“. 
Удостоверение за завършен курс в областта на 
„Строително-техническите правила и норми за 
осигуряване на пожарна безопасност на строежи-
те“. Удостоверение за „Координатор по безопас-
ност и здраве в строителството“. Удостоверение 
за завършено обучение на тема „Наредба № 2 
от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни 
уредби в сгради и европейските стандарти“. Удос-
товерение за завършено обучение по „Добрата 
практика и прилагане на стандартите при про-
ектиране на електрическите уредби“. Сертификат 
за „Наредба за управление на строителните отпа-

дъци – нормативен контекст, основни положения 
и практически указания по приложението є“.

Тотка Василева Златкова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер по специалност „Промиш-
лена топлотехника“. Удостоверение от ТУ – Со-
фия, за професионална квалификация „Обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие за вписване в публичния 
регистър на лицата, извършващи обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки 
за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 
като консултант по енергийна ефективност за 
извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от 
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Борислав Веселинов Василовски, образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Ваньо Маринов Личев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Сертификат за пожарна безопасност и 
защита на населението.

Величко Костадинов Динчев, образова-
ние – висше. Инженер по електроника и авто-
матика, специалност „Радио- и телевизионна 
техника“. Сертификат от TUV за завършен курс 
за автомобилни експерти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и технологии“, специализация „Двигатели с 
вътрешно горене“.

Емил Русев Русев, образование – висше. 
Машинен инженер по подемно-транспортни, 
строителни и минни машини. Сертификат за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Михаил Петров Величков, образование – сред-
но техническо. Технология на машиностроене-
то – студена обработка.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше. Инженер-агроном по специалност „Поле-
въдство“.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
фикат за участие в курс по темите: „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури за вземане на растителни проби за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
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Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол на земеделските производители за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за завършено обучение на тема: „Обучение на 
обучители на професионални потребители на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче-
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на 
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ-
ността за постигане на устойчива употреба на 
пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита“. Сертификат за 
професионално направление: Растителна защита 
(Растителна защита, Растениевъдство). Удосто-
верение за завършено обучение на тема: „Пла-
нирано обучение на инспектори по растителна 
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху 
предлагането на пазара и употреба на продукти 
за растителна защита и торове и извършващи 
наблюдение върху развитието на икономически 
важни вредители при земеделските култури“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Ново законодателство и проблемни вредители 
през 2016 г.“.

Райна Стефанова Михайлова, образова-
ние – висше. Инженер по горско стопанство. 
Пълна проектантска правоспособност по парко-
устройство и благоустройство. Удостоверение за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве и програми за гори и земи от горския фонд; 
изработване на задания и проекти, планове и 
програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица и общини; експертизи и консултации по 
лесовъдски дейности; изработване на проекти 
за горски пътища и съоръжения.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше. Инженер-агроном по специалност „Поле-
въдство“.

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
фикат за участие в курс по темите: „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури за вземане на растителни проби за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол на земеделските производители за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за завършено обучение на тема: „Обучение на 
обучители на професионални потребители на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обучение 
на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на рас-
тенията, транспониращи Директива 2009/128/ЕО 
за създаване на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба на пестициди 
и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 
относно пускането на пазара на продукти за рас-
тителна защита“. Сертификат за професионално 
направление: Растителна защита (Растителна 
защита, Растениевъдство). Удостоверение за за-
вършено обучение на тема: „Планирано обучение 
на инспектори по растителна защита от ОДБХ, 
осъществяващи контрол върху предлагането на 
пазара и употреба на продукти за растителна за-
щита и торове и извършващи наблюдение върху 
развитието на икономически важни вредители при 
земеделските култури“. Удостоверение за завър-
шено обучение на тема: „Ново законодателство 
и проблемни вредители през 2016 г.“.

Илия Асенов Георгиев, образование – вис- 
ше. Средно образование: Машинен техник със спе-
циалност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Национално упра-
вление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика за следните дейности: маркиране на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те дейността отчетни документи; събиране и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови видове, създаване на горски култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни документи; изработване на задания и 
лесоустройствени проекти, планове програми 
за гори и земи от горския фонд; изработване на 
задания и проекти, планове и програми за борба 
с ерозията и за биологична рекултивация на на-
рушени терени; организация на добив на дърве-
сина и изработване на транспортно-технологични 
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проекти, планове и схеми за ползвания от гори 
и земи от горския фонд и изготвяне на съпро-
вождащите тази дейност документи; управление 
на гори и земи от горския фонд, собственост на 
физически и юридически лица и общини; екс-
пертизи и консултации по лесовъдски дейности; 
изработване на проекти за горски пътища и 
съоръжения; удостоверение от Изпълнителната 
агенция по горите за регистриране в публичния 
регистър на физически лица за упражняване на 
лесовъдска практика за следните дейности: пла-
ниране и организация на дейностите по залеся-
ване; маркиране на насаждения, предвидени за 
сеч; изработване на задания за горскостопански 
планове и програми и за инвентаризация на гор-
ските територии; изработване на горскостопански 
планове и програми и инвентаризация на горски 
територии; изработване на задания и проекти, 
планове и програми за защита срещу ерозия и 
порои и за биологична рекултивация на нарушени 
терени; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 
на недървесни горски продукти; изработване на 
проекти за горски автомобилни пътища и съоръ-
жения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен 
одитор в публичния сектор.

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев, образование – висше. 

Средно образование: Машинен техник със специ-
алност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Национално упра-
вление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика за следните дейности: маркиране на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащите 
дейността отчетни документи; събиране и добив 
на семена и производство на фиданки и репрод. 
материали от горскодървесни и храстови видове, 
създаване на горски култури и изготвяне на съ-
провождащите тези дейности отчетни документи; 
изработване на задания и лесоустройствени про-
екти, планове програми за гори и земи от горския 
фонд; изработване на задания и проекти, планове 
и програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица и общини; експертизи и консултации по 
лесовъдски дейности; изработване на проекти за 
горски пътища и съоръжения. Удостоверение от 
Изпълнителната агенция по горите за регистри-
ране в публичния регистър на физически лица за 
упражняване на лесовъдска практика за следните 
дейности: планиране и организация на дейностите 
по залесяване; маркиране на насаждения, предви-
дени за сеч; изработване на задания за горскосто-
пански планове и програми и за инвентаризация 
на горските територии; изработване на горско-
стопански планове и програми и инвентаризация 
на горски територии; изработване на задания и 
проекти, планове и програми за защита срещу 
ерозия и порои и за биологична рекултивация на 

нарушени терени; планиране и организация на 
добива на дървесина; планиране и организация на 
добива на недървесни горски продукти; изработ-
ване на проекти за горски автомобилни пътища 
и съоръжения към тях. Сертификат от МФ за 
вътрешен одитор в публичния сектор.

Райна Стефанова Михайлова, образова-
ние – висше. Инженер по горско стопанство. 
Пълна проектантска правоспособност по парко-
устройство и благоустройство. Удостоверение за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве и програми за гори и земи от горския фонд; 
изработване на задания и проекти, планове и 
програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица и общини; експертизи и консултации по 
лесовъдски дейности; изработване на проекти 
за горски пътища и съоръжения.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 

ше. Химична технология и материали за ми-
кроелектрониката и електронните елементи, 
инженер-химик. Удостоверение от Академията 
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение 
от НИКК за завършен специализиран курс за 
изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Геновева Цветанова Владимирова, образо-
вание – висше. Инженер-химик по специалност 
„Технология на органичния синтез и горивата“.

Георги Георгиев Трифонов, образование – висше. 
Мая Иванова Кичева, образование – вис- 

ше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биоло-
гичните науки; специалист по молекулярна и 
функционална биология. Биохимик – клиничен 
химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипи-
ране, секвениране.

Мирелла Сашова Боянова, образование – вис- 
ше. Технология на силикатите. Удостоверение за 
участие в семинар „Безопасни и здравословни 
условия на труд“.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
Людмила Георгиева Миленова, образова-

ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми-
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на 
техническите науки. Сертификат за оценка на 
въздействието върху околната среда.
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7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 

ше. Химична технология и материали за ми-
кроелектрониката и електронните елементи, 
инженер-химик. Удостоверение от Академията 
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение 
от НИКК за завършен специализиран курс за 
изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Людмила Георгиева Миленова, образова-
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми-
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на 
техническите науки. Сертификат за оценка на 
въздействието върху околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Славомир Михайлов Симеонов, образова-
ние – висше. Ветеринарен лекар.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше. Инженер-агроном по специалност „Поле-
въдство“.

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Димитър Владимиров Николов, образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
фикат за участие в курс по темите: „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури за вземане на растителни проби за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол на земеделските производители за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за завършено обучение на тема: „Обучение на 
обучители на професионални потребители на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче-
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на 
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ-

ността за постигане на устойчива употреба на 
пестициди и в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита“. Сертификат за 
професионално направление: Растителна защита 
(Растителна защита, Растениевъдство). Удосто-
верение за завършено обучение на тема: „Пла-
нирано обучение на инспектори по растителна 
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху 
предлагането на пазара и употреба на продукти 
за растителна защита и торове и извършващи 
наблюдение върху развитието на икономически 
важни вредители при земеделските култури“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Ново законодателство и проблемни вредители 
през 2016 г.“.

Йонко Богомилов Йонков, образование – вис- 
ше. Агроинженерство-полевъдство, инженер-
агроном.

Маргарита Милчова Стоянова, образова-
ние – висше. Агроном – растителна защита. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Райна Стефанова Михайлова, образова-
ние – висше. Инженер по горско стопанство. 
Пълна проектантска правоспособност по пар-
коустройство и благоустройство. Удостоверение 
за упражняване на частна лесовъдска практика 
за следните дейности: маркиране на подле-
жащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те дейността отчетни документи; събиране и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови видове, създаване на горски култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни документи; изработване на задания и 
лесоустройствени проекти, планове и програми 
за гори и земи от горския фонд; изработване 
на задания и проекти, планове и програми за 
борба с ерозията и за биологична рекултивация 
на нарушени терени; организация на добив на 
дървесина и изработване на транспортно-техно-
логични проекти, планове и схеми за ползвания 
от гори и земи от горския фонд и изготвяне 
на съпровождащите тази дейност документи; 
управление на гори и земи от горския фонд, 
собственост на физически и юридически лица и 
общини; експертизи и консултации по лесовъд-
ски дейности; изработване на проекти за горски 
пътища и съоръжения.

Стефка Стойнева Евтимова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном, специалност „Агроинже-
нерство и полевъдство“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“, специа-
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образование – вис- 
ше. Промишлено и гражданско строителство. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти, сертификат от център за квалификация на 
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кадрите от държавната и местната администрация 
и строителство, удостоверение за управление на 
общинска собственост, сертификат „Промените 
в общинското законодателство“, удостоверение 
от НТС.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Димитър Георгиев Димитров, образова-
ние – висше. Икономист – специалност „Мар-
кетинг“. Бакалавър по бизнес администрация; 
хидравлична и пневматична техника; икономист-
мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на 
недвижими имоти.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-
тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Румен Насов Ненков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Софка Велчева Асенова, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по промишлено и 
гражданско строителство. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по ин-
тердисциплинарна част пожарна безопасност. 
Удостоверение за пълна проектантска правоспо-
собност по части: Конструктивна и Организация 
и изпълнение на строителството.

Станоя Йорданов Дончевски, образование –  
висше. Строителен инженер, специалност „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Янек Росенов Павлов, образование – вис- 
ше. Икономист. Бакалавър по специалност „За-
страховане и социално дело“. Сертификат от 
КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство“, специа-
лизация „Конструкции“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но техническо. Двигатели с вътрешно горене. 

Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Петър Павлов Алексов, образование – вис- 
ше. Инженер по автоматизация на производство-
то. Сертификат от КНОБ за оценка на машини 
и съоръжения.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-
тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

Димитър Владимиров Николов, образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Росен Емилов Иглев, образование – вис- 
ше. Икономист по счетоводна и финансово-кон-
тролна дейност. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист междуна-
родник – международно икономическо сътруд-
ничество. Инженер по безопасност на производ-
ствата. Магистър с професионална квалификация 
„Експерт по трудова медицина и работоспособ-
ност“. Сертификат от КНОБ за оценка на машини 
и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка 
на търговски предприятия и вземания; експерт 
по здравословни и безопасни условия на труд.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.
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10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном. Защита на растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Димитър Владимиров Николов, образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Маргарита Милчова Стоянова, образова-
ние – висше. Агроном – растителна защита. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Росица Петрова Иванова, образование – вис- 
ше. Инженер-земеустроител. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; свидетелство за правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра.

Станоя Йорданов Дончевски, образование – вис- 
ше. Строителен инженер, специалност „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Стефка Стойнева Евтимова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном, специалност „Агроинже-
нерство и полевъдство“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Янка Първанова Александрова, образова-
ние – висше. Магистър по финанси и кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър Владимиров Николов, образова-

ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна специализация: „Икономика и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Иван Йорданов Иванов, образование – вис- 
ше. Специалност „Транспортна техника и техно-
логии“ и специалност „Застраховане и социално 
дело“.

Мая Иванова Кичева, образование – вис- 
ше. Експерт ДНК анализи; кандидат на биоло-
гичните науки; специалист по молекулярна и 
функционална биология. Биохимик – клиничен 
химик. Анализ на белтъци и ензими. Генотипи-
ране, секвениране.

Янек Росенов Павлов, образование – вис- 
ше. Икономист. Бакалавър по специалност „За-
страховане и социално дело“. Сертификат от 
КНОБ за оценка на недвижими имоти.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ 
за съдебния район на Окръжния съд – Перник, 
и Административния съд – Перник, за 2023 г.

Превод от и на английски език:
Радослав Руменов Антов, образование – вис- 

ше. Сертификат за владеене на английски език, 
ниво С1 от университет Кеймбридж.

Превод от и на немски език:
Атанас Николов Челебиев, образование – вис- 

ше. Диплома от Технически университет – Дрез-
ден. Доктор на науките. Помощен конферентен 
преводач към Съда на Европейския съюз през 
2011 г. и 2016 г.

Превод от и на полски език:
Десислава Янушова Желязкова, образова-

ние – висше. Майчин език – полски. Диплома за 
магистър по българска филология от университет 
„Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Република Полша.

Превод от и на словенски език:
Илка Иванова Енчева, образование – вис- 

ше. Магистър по специалност „Славянска фи-
лология – сръбски, хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература“.

Превод от и на сръбски език:
Илка Иванова Енчева, образование – вис- 

ше. Магистър по специалност „Славянска фи-
лология – сръбски, хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература“.

Превод от и на хърватски език:
Илка Иванова Енчева, образование – вис- 

ше. Магистър по специалност „Славянска фи-
лология – сръбски, хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература“.

Превод от и на турски език:
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – вис- 

ше. Библиотечно-информационни дейности. 
Удостоверение за владеене на турски език, ниво 
C2, издадено от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по класически 
и нови филологии, Катедра по тюркология и 
алтаистика, специалност Тюркология.
314

16. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) 
за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, 
и Административния съд – Плевен, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Милен Димитров Михайлов, графически, 
дактилоскопни, технически, балистични. 

Цветан Маринов Цветанов, графически, по-
черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Генади Николов Георгиев, съдебно-почеркови, 
техническо изследване на документи.
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Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация.

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистични. 

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасо-
логични, балистични, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистични и трасологични.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологични, технически, балистични. 

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологични, технически, балистични и хими-
чески.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистични и трасоло-
гични.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистични и трасологични.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистични, трасо-
логични.

1.2. Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистични. 
Цветан Маринов Цветанов, графически, по-

черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация. 

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистични. 

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасо-
логични, балистични, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистични и трасологични.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологични, технически, балистични. 

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологични, технически, балистични и хими-
чески.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистични и трасоло-
гични.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистични и трасологични.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистични, трасо-
логични.

Христо Тодоров Тодоров, трасологични.
Михаил Димитров Георгиев, трасологични, 

дактилоскопни.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистични. 
Цветан Маринов Цветанов, графически, по-

черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация. 

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистични. 

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасо-
логични, балистични, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистични и трасологични.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологични, технически, балистични. 

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологични, технически, балистични и хими-
чески.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистични и трасоло-
гични.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистични и трасологични.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистични, трасо-
логични.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистични. 
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 

графични, технически, балистични. 
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасо-

логични, балистични, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистични и трасологични.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологични, технически, балистични. 

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологични, технически, балистични и хими-
чески.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистични и трасоло-
гични.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистични и трасологични.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
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Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балистични 
и трасологични.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистични, трасо-
логични.

Наталия Цветолюбова Николова, дакти-
лоскопни.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи 

Иваничка Евлогиева Пецова, химически, 
експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

Нина Крумова Кунова, химически, физико-
химически, експерт-оценител на тютюн и тю-
тюневи изделия.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна 

медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна 

медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна 

медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-

вени доказателства
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-

риали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна 

медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 

биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология. 
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 

здраве
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна 

медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден-

тификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.

Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 
биолог.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология. 
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-

новяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 

биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология. 
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Кунка Борисова Никифорова, психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Иво Иванов Нацов, психиатър.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, 

психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, пси-

хиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Катя Наскова Илиева, психолог.
Галина Върбенова Йорданова, психолог.
Ралица Веселинова Койчева, психолог.
Бистра Валентинова Бунева, психолог.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, 

психолог.
Галя Здравкова Кръстева, психолог, социална 

психология.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Поля Владимирова Царска, Плевен, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-

пертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иво Иванов Нацов, психиатър.
Мира Мирославова Цветанова-Георгиева, 

психолог.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Поля Владимирова Царска, Плевен, психолог.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, 

психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, пси-

хиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психичното със-

тояние по писмени данни
Михаил Кръстев Венев, Плевен, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
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Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър.
Стела Добрева Михайлова-Илиева, психолог.
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, 

психиатър.
Д-р Пламен Любенов Попов, психиатър.
Д-р Елисавета Владимирова Кръстева, пси-

хиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Данаил Петров Пацовски, икономист-сче-

товодител, оценка на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество.

Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-
счетоводител, организация и технология на 
счетоводството във финансовите предприятия.

Мито Борисов Митов, икономист-счетово-
дител.

Анелия Трифонова Стоянова, икономист-счето-
водител, счетоводство и одит в публичния сектор.

Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-
дител.

Димитрина Петрова Христова, икономист-
счетоводител.

Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, 
икономика и управление на промишлеността.

Ваня Ангелова Винчева, икономист-счето-
водител.

Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономист-

счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетово-

дител.
Петър Конов Великов, икономист-счетово-

дител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счето-

водител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист, 

управление и планиране.
Теодор Михайлов Димитров, икономист-сче-

товодител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счето-

водител.
Петко Христов Владов, икономист-счетово-

дител, оценител на предприятия.
Христина Христова Бешева, икономист-сче-

товодител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономист-

счетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, иконо-

мист – системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счето-

водител – финансист. 
Бойка Маринова Александрова, икономист-

счетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов 

контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист – маркетинг 

и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономист-

счетоводител.
Христина Ангелова Алексиева, икономист-

счетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-

счетоводител.

Любка Николова Костова, икономист, вътре-
шен одит в публичния сектор.

Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Гинка Петрова Григорова, икономист-фи-
нансист.

Галина Христова Карамфилова, иконо-
мист – организация на труда.

Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-
сист, експерт-счетоводител.

Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-
товодител.

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-
дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.

Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Красимира Славова Христова, икономист-
финансист, счетоводител.

Илиян Младенов Иванов, икономист-счетово-
дител, вътрешен одитор на системи и качество.

Поля Цветанова Михайлова, икономист-сче-
товодител.

Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счето-
водител, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Христо Иванов Христов, икономист-счетово-
дител, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради, паметници на културата, финансово-
икономически анализ на фирма.

Валери Георгиев Илиев, икономист-счетово-
дител, финансов мениджмънт. 

Марияна Йорданова Георгиева, икономист-
финансист, сертификат за вътрешни одитори на 
системи за управление на качеството.

Венелина Димитрова Габровска, икономист-
счетоводител, икономика и управление на сел-
ското стопанство, вътрешен одитор в публичния 
сектор.

Лилия Асенова Николова, икономист-счето-
водител.

Людмила Иванова Няголова, икономист.
Станимир Георгиев Стайков, икономист-фи-

нансист.
Милка Янчева Георгиева, икономист-финан-

сист.
Боряна Йотова Иванова, икономист – сче-

товодна отчетност, експерт – пенсионно осигу-
ряване. 

Светлана Милкова Попова, Плевен, икономист, 
оценка на търговски предприятия и вземания, 
оценител на права на интелектуалната и индус-
триалната собственост, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения, оценител на недви-
жими имоти.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-
счетоводител, организация и технология на 
счетоводството във финансовите предприятия.

Силвия Георгиева Григорова, икономика на 
промишлеността. 

Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, ико-
номист-финансист.

Красимир Николов Панайотов, икономист-
финансист, анализ на стопанската дейност.

Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и 

управление на селското стопанство, агроиконо-
мист, организация и управление на бизнеса и 
управленска отчетност.

Радка Генова Георгиева-Асенова, икономист-
агроикономист, банково дело.

Светлана Милкова Попова, икономист, оценка 
на търговски предприятия и вземания, оценител 
на права на интелектуална и индустриална соб-
ственост, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти.

Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-

перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Милен Стефчов Митков, икономист – застра-
ховане и социално дело, международно застра-
ховане и застрахователно право, застрахователен 
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, експертиза на 
камиони и автобуси, финанси и кредит, парично 
обращение. 

Маргарита Тодорова Давидова, икономист-
финансист, банково дело.

Любка Николова Костова, икономист, вътре-
шен одит в публичния сектор.

Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-
дител.

Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, 
икономика и управление на промишлеността.

Петър Конов Великов, икономист-счетово-
дител.

Анна Тодорова Кирилова, икономист-счето-
водител – финансист. 

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.

Гинка Петрова Григорова, икономист-фи-
нансист.

Галина Христова Карамфилова, иконо-
мист – организация на труда.

Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-
сист, експерт-счетоводител.

Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-
товодител.

Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-
дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.

Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Пламен Илиев Илиев, икономист – счетово-
дител, финанси, мениджмънт. 

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Красимира Славова Христова, икономист-
финансист, счетоводител.

Мирослав Борисов Петков, икономист-фи-
нансист.

Илиян Младенов Иванов, икономист-счетово-
дител, вътрешен одитор на системи и качество.

Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счето-
водител, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Христо Иванов Христов, икономист-счетово-
дител, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради, паметници на културата, финансово-
икономически анализ на фирма.

Валери Георгиев Илиев, икономист-счетово-
дител, финансов мениджмънт. 

Маргарита Иванова Цоцова, икономист – ор-
ганизация на производството и управление в 
промишлеността.

Марияна Йорданова Георгиева, икономист-
финансист, сертификат за вътрешни одитори на 
системи за управление на качеството.

Венелина Димитрова Габровска, икономист-
счетоводител, икономика и управление на сел-
ското стопанство, вътрешен одитор в публичния 
сектор.

Людмила Иванова Няголова, икономист.
Станимир Георгиев Стайков, икономист-фи-

нансист.
Милка Янчева Георгиева, икономист-финан-

сист.
Христо Иванов Херувимов, икономист-финан-

сист, оценка на машини и съоръжения.
Албена Иванова Трифонова, икономист-сто-

ковед.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономист-

счетоводител, организация и технология на 
счетоводството във финансовите предприятия.

Надка Петрова Йорданова, икономист-фи-
нансист, оценка на оборотни и дълготрайни 
материални активи.

Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, 
оценка на активи и пасиви.

Марияна Трифонова Фитева, икономист-фи-
нансист, експерт-оценител недвижими имоти и 
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, 
оценител на недвижими имоти, машини, съоръ-
жения, промишлени предприятия и постройки.

Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Александър Филипов Филипов, насаждения, 
оценка на сгради, машини, съоръжения, земе-
делски и горски земи и масиви, оценител на ин-
телектуална собственост, експерт по психология 
и педагогика, машиностроене.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.

Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-ме-
ниджър, оценки на недвижими имоти.

Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-
дител.

Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-

сист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-

товодител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-

дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.
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Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Илиян Младенов Иванов, икономист-счетово-
дител, вътрешен одитор на системи и качество.

Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счето-
водител, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Христо Иванов Христов,  икономист-счето-
водител, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради, паметници на културата, финансово-
икономически анализ на фирма.

Валери Георгиев Илиев, икономист-счетово-
дител, финансов мениджмънт. 

Виржиния Богданова Върбанова, икономист-
счетоводител.

Веселина Трифонова Върбанова, математика, 
информационни технологии, оценител на дълго-
трайни и оборотни материални активи.

Петя Тодорова Станчева, икономист-финан-
сист.

Венелина Димитрова Габровска, икономист-
счетоводител, икономика и управление на сел-
ското стопанство, вътрешен одитор в публичния 
сектор.

Станимир Георгиев Стайков, икономист-фи-
нансист.

Милка Янчева Георгиева, икономист-финан-
сист.

Милен Стефчов Митков, икономист – застра-
ховане и социално дело, международно застра-
ховане и застрахователно право, застрахователен 
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, експертиза на 
камиони и автобуси, финанси и кредит, парично 
обращение. 

Илиян Радков Атанасов, икономист-финансист.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-

тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен ин-

женер, оценка на машини и съоръжения.
Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хи-

дрология, инженерна геология.
Емил Богданов Цветков, машинен инже-

нер – селскостопанска техника, оценка на машини 
и съоръжения.

Симеон Петров Михайлов, електроинженер, 
оценител на машини и съоръжения.

Силвия Христова Спирова, инженер – елек-
троника и автоматика, икономист – организатор 
в индустриална фирма.

Теменужка Димитрова Тренчева, строителен 
инженер, строителен надзор, проектиране на 
строителни конструкции, оценител на недвижи-
ми имоти.

Минко Калчев Червенков, геодезия, фо-
тограметрия и картография, кадастър, регула-
ция, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради – паметници на културата, експерт-
оценител на машини и съоръжения, оценка на 
земеделски земи. 

Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, 
оценка на машини и съоръжения, обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сон-

диране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, 

обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-

билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Красимир Иванов Братанов, инженер – тех-
нология на металите.

Донка Гачева Цанова, строителен инженер 
по транспортно строителство, оценка на недви-
жими имоти.

Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по 
горско стопанство, оценка на поземлени имоти 
в горски територии.

Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и уп-

равление на транспорта.
Тихомир Василев Мачев, инженер – изчисли-

телна техника.
Росен Александров Александров, машинен 

инженер, компютърни системи и технологии.
Йоланда Георгиева Спасова, машинен инже-

нер – селскостопанска техника.
Никола Милчев Явашев, електроинженер – ра-

диотехника.
Красимир Любенов Златев, машинен инженер, 

удостоверение за отоплителна, вентилационна, 
климатична и хладилна техника.

Димитър Петров Добриков, машинен инже-
нер, технология и организация на автомобилния 
транспорт, оценка на машини и съоръжения.

Лазар Енчев Лазаров, архитект, лицензиран 
оценител на недвижими имоти, делба на позем-
лени имоти и сгради, градоустройство. 

Ивайло Славчев Стаменов, инженер – ВиК, 
мрежи и съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен ин-

женер, оценка на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Маринов, инженер по екс-

плоатация и ремонт на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-

билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения в сферата на 
транспорта, селското стопанство, трикотажната 
и шивашката промишленост.

Капка Николова Радева-Георгиева, инже-
нер – двигатели с вътрешно горене, сертификат 
оценка на недвижими имоти, търговски предпри-
ятия и вземания, оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения.

Емил Богданов Цветков, машинен инже-
нер – селскостопанска техника, оценка на машини 
и съоръжения.

Александър Петев Пъшев, технология и уп-
равление на транспорта.

Иво Петев Георгиев, икономика и управление 
на търговията, експерт-оценител на МПС.
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Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 
експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.

Димитър Петров Добриков, машинен инже-
нер, технология и организация на автомобилния 
транспорт, оценка на машини и съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хид-
рология, инженерна геология.

Беатриче Кирилова Зашева, инженер – меха-
нична технология на дървесината, оценител на 
земеделски земи.

Красимир Иванов Братанов, инженер – тех-
нология на металите.

Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по 
хидротехническо строителство.

Христо Димитров Тончев, инженер по сон-
диране.

Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен 

инженер, компютърни системи и технологии.
Цветомир Илиев Ценов, транспортна техника 

и технологии, съдебна автотехническа експертиза, 
оценка на машини и съоръжения. 

5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Ксения Георгиева Тончева, инженер по елек-
троника и автоматика.

Веселина Трифонова Върбанова, математика, 
информационни технологии, оценител на дълго-
трайни и оборотни материални активи.

Елка Любенова Ангелова, инженер – компю-
търна техника.

Тихомир Василев Мачев, инженер – изчисли-
телна техника.

Росен Александров Александров, машинен 
инженер, компютърни системи и технологии.

Бисер Александров Божиков, електроинженер, 
електронна техника и микроелектроника.

Ивайло Драгомиров Димитров, инженер по 
комуникации и технологии, компютърни системи 
и технологии.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер – хид-

рология, инженерна геология.
Соня Николаева Андреева, строителен ин-

женер.
Любомир Венелинов Стоянов, строителен 

инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер-геолог и 

хидрогеолог.
Силвия Иванова Стефанова, строителен ин-

женер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и 

гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, 

оценител на недвижими имоти. 
Галина Петкова Коларова, строителен инже-

нер, оценка на машини и съоръжения, търговски 
предприятия и вземания, финансови активи и 

финансови институции, оценка на недвижими 
имоти.

Валентина Тодорова Дикова, строителен 
инженер, конструкции на сгради и съоръжения.

Калинка Иванова Иванова, промишлено и 
гражданско строителство.

Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено 
и гражданско строителство.

Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено 
и гражданско строителство, лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Зоя Георгиева Паскалева, инженер – про-
мишлено и гражданско строителство, обследване 
на енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Боряна Дикова Макавеева, строителен инже-
нер, конструктивна организация и изпълнение на 
строителството.

Донка Гачева Цанова, строителен инженер 
по транспортно строителство, оценка на недви-
жими имоти.

Петра Володиева Иванова, строителен ин-
женер.

Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по 
хидротехническо строителство.

Росица Лазарова Господинова, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Росица Иванова Неделкина, строителен 
инженер – технология и механизация на стро-
ителството.

Майя Стефанова Савова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Таня Петкова Монева, архитект.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, 

обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, 
строителство и възстановяване на железни пъ-
тища, оценител на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия.

Сергей Стоянов Миланов, инженер по во-
доснабдяване и канализация, пожарна безопас-
ност – водно строителство, технически записки 
и графични материали.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер – проти-

вопожарна техника и безопасност.
Здравко Велиянов Димитров, инженер – про-

тивопожарна техника и безопасност.
Анатолий Георгиев Димитров, инженер – про-

тивопожарна и аварийна безопасност.
Георги Станчев Станчев, инженер – противо-

пожарна и аварийна безопасност.
Мариан Костадинов Ангелов, инженер – про-

тивопожарна и аварийна безопасност.
Борислав Стефанов Ангелов, инженер – про-

тивопожарна и аварийна безопасност.
Божидар Петров Василев, инженер – проти-

вопожарна и аварийна безопасност.
Николай Йорданов Николаев, инженер – про-

тивопожарна и аварийна безопасност.
Сергей Давидов Кушев, инженер – противо-

пожарна и аварийна безопасност.
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Радослав Мариус Стоенчев, инженер – про-
тивопожарна и аварийна безопасност.

Валери Йорданов Предов, инженер – проти-
вопожарна и аварийна безопасност.

Бойко Иванов Димитров, инженер – проти-
вопожарна и аварийна безопасност.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-

билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 
експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.

Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, 
оценка на машини и съоръжения, обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, 
обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Зоя Георгиева Паскалева, инженер – про-
мишлено и гражданско строителство, обследване 
на енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Мирослав Цветанов Маршаков, инженер – елек-
троенергетика и електрообзавеждане.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Иво Петев Георгиев, икономика и управление 
на търговията, експерт-оценител на МПС.

Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения, оценка на 
недвижими имоти.

Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения.

Евгений Алексиев Петров, автоексперт-оце-
нител.

Петър Бориславов Жеков, автоексперт-оце-
нител.

Милен Стефчов Митков, икономист – застра-
ховане и социално дело, международно застра-
ховане и застрахователно право, застрахователен 
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, експертиза на 
камиони и автобуси, финанси и кредит, парично 
обращение. 

Емил Богданов Цветков, машинен инже-
нер – селскостопанска техника, оценка на машини 
и съоръжения.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза 
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества 

и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, 

технология на биопроизводствата.

Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, 
технология на органичен синтез и горива.

Михаил Цветков Маринов, инженер-химик, 
технология на полимери, текстил и кожи, контрол 
на качеството на течните горива.

Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 
биохимик – клиничен химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик, 

технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, 

технология на органичен синтез и горива.
Иваничка Евлогиева Пецова, химически, 

експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-

химически, експерт-оценител на тютюн и тю-
тюневи изделия.

Валерия Дончева Петрова-Атанасовска, ин-
женер-химик, полиграфия, работа с газов хро-
матограф.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-
кохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, 
опазване на околната среда.

Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна 
медицина.

Д-р Данка Василева Крамолинска, ветери-
нарна медицина.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-

цензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохи-

мия, оценител на земеделски земи, подобрения 
и насаждения върху тях.

Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна 

защита, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Ценка Евгения Калонкина, икономика и 
управление на селското стопанство, оценител 
земеделски земи и трайни насаждения.

Теодора Петрова Ангелова, агроном – расте-
ниевъдна продукция.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Капка Николова Радева-Георгиева, инже-

нер – двигатели с вътрешно горене, сертифи-
кат – оценка на недвижими имоти, търговски 
предприятия и вземания, оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Галина Петкова Коларова, строителен инже-
нер, оценка на машини и съоръжения, търговски 
предприятия и вземания, финансови активи и 
финансови институции, оценка на недвижими 
имоти.
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Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено 
и гражданско строителство, лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Минко Калчев Червенков, геодезия, фотогра-
метрия и картография, кадастър, регулация, 
експерт-оценител на недвижими имоти и сгра-
ди – паметници на културата, експерт-оценител 
на машини и съоръжения, оценка на земеделски 
земи. 

Росица Лазарова Господинова, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Ленка Христова Танева, агроном – растителна 
защита, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по 
горско стопанство, оценка на поземлени имоти 
в горски територии.

Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 
експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.

Петко Христов Владов, икономист-счетово-
дител, оценител на предприятия.

Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Светлана Милкова Попова, икономист, оценка 
на търговски предприятия и вземания, оценител 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост, оценител на земеделски земи и 
трайни насаждения, оценител на недвижими 
имоти.

Марияна Трифонова Фитева, икономист-
финансист, експерт-оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи, машини, съоръжения 
и активи.

Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, 
оценител на недвижими имоти, машини, съоръ-
жения, промишлени предприятия и постройки.

Александър Филипов Филипов, насаждения, 
оценка на сгради, машини, съоръжения, земедел-
ски и горски земи и масиви, оценител на инте-
лектуалната собственост, експерт по психология 
и педагогика, машиностроене.

Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-ме-
ниджър, оценки на недвижими имоти.

Теменужка Димитрова Тренчева, строителен 
инженер, строителен надзор, проектиране на 
строителни конструкции, оценител на недвижи-
ми имоти.

Донка Гачева Цанова, строителен инженер 
по транспортно строителство, оценка на недви-
жими имоти.

Беатриче Кирилова Зашева, инженер – меха-
нична технология на дървесината, оценител на 
земеделски земи.

Силвия Иванова Стефанова, строителен ин-
женер, експерт-оценител на недвижими имоти.

Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, 
оценител на недвижими имоти. 

Таня Петкова Монева, архитект.

Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, 
строителство и възстановяване на железни пъ-
тища, оценител на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия.

Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения, оценка на 
недвижими имоти.

Христо Иванов Христов, икономист-счетово-
дител, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради, паметници на културата, финансово-
икономически анализ на фирма.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицен-
зиран оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и трайни насаждения, търговски предприятия 
и финансови вземания, машини и съоръжения.

Лазар Енчев Лазаров, лицензиран оценител на 
недвижими имоти, делба на поземлени имоти и 
сгради, градоустройство. 

Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство, 
оценител на недвижими имоти.

Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохи-
мия, оценител на земеделски земи, подобрения 
и насаждения върху тях.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотогра-

метрия и картография, кадастър, регулация, 
експерт-оценител на недвижими имоти и сгра-
ди – паметници на културата, експерт-оценител 
на машини и съоръжения, оценка на земеделски 
земи. 

Христо Иванов Христов, икономист-счетово-
дител, експерт-оценител на недвижими имоти 
и сгради, паметници на културата, финансово-
икономически анализ на фирма.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Николай Иванов Дамяновски, машинен ин-

женер, оценка на машини и съоръжения.
Данаил Петров Пацовски, икономист-сче-

товодител, оценка на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество.

Минко Калчев Червенков, геодезия, фотогра-
метрия и картография, кадастър, регулация, 
експерт-оценител на недвижими имоти и сгра-
ди – паметници на културата, експерт-оценител на 
машини и съоръжения, оценка на земеделски земи. 

Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-
билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Галина Петкова Коларова, строителен инже-
нер, оценка на машини и съоръжения, търговски 
предприятия и вземания, финансови активи и 
финансови институции, оценка на недвижими 
имоти.

Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено 
и гражданско строителство, лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Ленка Христова Танева, агроном – растителна 
защита, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 
експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.
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Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, 
строителство и възстановяване на железни пъ-
тища, оценител на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия.

Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Милен Стефчов Митков, икономист – застра-
ховане и социално дело, международно застра-
ховане и застрахователно право, застрахователен 
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, експертиза на 
камиони и автобуси, финанси и кредит, парично 
обращение. 

Марияна Трифонова Фитева, икономист-фи-
нансист, експерт-оценител на недвижими имоти и 
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, 
оценител на недвижими имоти, машини, съоръ-
жения, промишлени предприятия и постройки.

Александър Филипов Филипов, насаждения, 
оценка на сгради, машини, съоръжения, земе-
делски и горски земи и масиви, оценител на ин-
телектуална собственост, експерт по психология 
и педагогика, машиностроене.

Симеон Петров Михайлов, електроинженер, 
оценител на машини и съоръжения.

Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, 
оценка на машини и съоръжения, обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения в сферата на 
транспорта, селското стопанство, трикотажната 
и шивашката промишленост.

Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения, оценка на 
недвижими имоти.

Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, лицен-
зиран оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и трайни насаждения, търговски предприятия 
и финансови вземания, машини и съоръжения.

Христо Иванов Херувимов, икономист-финан-
сист, оценка на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и 
вземания

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Петя Борисова Иванова, икономист-счетово-
дител, електроинженер, оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Ценка Евгения Калонкина, икономика и уп-
равление на селското стопанство, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохи-
мия, оценител на земеделски земи, подобрения 
и насаждения върху тях.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.

10.9. Оценка на поземлени имоти и горски 
територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Д-р Мая Анкова Стоянова, съдебна медицина 

и авиомедицинска квалификация – разследване 
на авиационни произшествия, телесни повреди 
на летателен състав.

Веселина Харалампиева Сидерова, видеоана-
лиз и лицева идентификация.

Анна Бориславова Гатева, видеоанализ и ли-
цева идентификация.

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за 
съдебния район на Окръжния съд – Плевен, 
и Административния съд – Плевен, за 2023 г.

Специалисти преводачи с балкански езици
Крайо Венелинов Краев, преводач от и на 

гръцки език.
Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на 

турски език.
Илка Иванова Енчева, преводач от и на сръб-

ски, хърватски и словенски език.
Специалисти преводачи с европейски езици 
Десислава Янушова Желязкова, преводач от 

и на полски език.
Миленка Георгиева Костова, преводач от и 

на английски език.
Татяна Тодорова Начкова, преводач от и на 

английски език.
Екатерина Кирилова Стоянова, преводач от 

и на английски език.
Специалисти преводачи с други езици

325
19. – Министърът на правосъдието на осно-

вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръж-

ния съд – Пловдив, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Боян Сашев Жековски – Стопанско управле-

ние, трасологични експертизи; съдебно-балистич-
ни експертизи, служител на сектор БНТЛ към 
отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Васко Петров Божев – дактилоскопни експер-
тизи, служител на сектор БНТЛ към отдел КП 
при ОДМВР – Пловдив.

Георги Борисов Добрев – експерт-крими-
налист, почеркови, технически на документи, 
трасологични, балистични, криминалистични екс-
пертизи на писмени доказателства, трасологични 
експертизи, съдебно-балистични, дактилоскопни 
експертизи.
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Димитър Георгиев Кордев – Стопанско уп-
равление, дактилоскопни експертизи; почеркови 
криминалистични експертизи, служител на сектор 
БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Емил Тинков Чалмов – криминалистични 
експертизи на писмени доказателства; почеркови 
криминалистични експертизи, служител на сектор 
БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Иван Добрев Ганчев – Танкови войски – стро-
еви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, 
двигатели с вътрешно горене; експерт-кримина-
лист, криминалистични експертизи на писмени 
доказателства; съдебно-балистични експертизи, 
служител на група ЕД в отдел РП при РС „Военна 
полиция“ – Пловдив.

Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; 
научна степен „доктор“ в област „Техника“, 
криминалистични експертизи на писмени дока-
зателства; трасологични експертизи.

Иво Бончев Чолаков – Право, криминалис-
тични експертизи на документи; почеркови кри-
миналистични експертизи, служител на сектор 
БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Йордан Павлов Иванов – дактилоскопни екс-
пертизи, служител на сектор БНТЛ към отдел 
КП при ОДМВР – Пловдив.

Кирил Петров Стоянов – Право, експерт-
криминалист, криминалистични експертизи на 
писмени доказателства; почеркови експертизи и 
техническо изследване на документи.

Мирослав Димитров Саханджиев – кримина-
листични експертизи на документи; почеркови 
криминалистични експертизи, служител на сектор 
БНТЛ към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Неофит Неофитов Крумов – Аграрна иконо-
мика, икономист по аграрна икономика, дакти-
лоскопни експертизи, служител на сектор БНТЛ 
към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Николай Стоянов Балевски – Физика, физика 
на полупроводниците; удостоверение за специали-
зиран курс по криминалистични изследвания за 
извършване на почерк., техн. на док., балистика; 
трасология, криминалистични експертизи на 
писмени доказателства; трасологични експертизи; 
съдебно-балистични експертизи.

Петър Йорданов Стоянов – Биология, Мо-
лекулярна и клетъчна биология, трасологични 
експертизи; съдебно-балистични експертизи, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

Сава Ангелов Симеонов – Физика, физик –  
специалист по лазерна техника и технологии; дак-
тилоскопия, графология и техническо изследване 
на документи, криминалистични експертизи на 
писмени доказателства.

Стоимен Георгиев Георгиев – Инженерна 
физика, ядрено-физични методи и прибори, ин-
женер-физик, съдебно-балистична експертиза; 
трасологична експертиза; видеоанализ и лицева 
идентификация.

Филип Георгиев Маровски – Бизнес админи-
страция, мениджър, дактилоскопни експертизи, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

Цветелин Василев Николов – Педагогика на 
обучението по физическо възпитание, учител по 
физическо възпитание, дактилоскопни експертизи, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицина, 

вътрешни болести, клинична хематология, 
съдебномедицинска експертиза на живи лица; 
съдебномедицинска експертиза по материали на 
досъдебното и съдебното производство; съдебно-
медицинска експертиза за телесно здраве.

Бенямин Леон Анави – Медицина, патоло-
гоанатомия, съдебномедицинска експертиза на 
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди; съдебномедицинска експертиза по пис-
мени данни; съдебномедицинска експертиза за 
телесно здраве.

Борис Петров Шахов – Молекулярна биология; 
микробиология, молекулярен биолог, съдебноме-
дицинска експертиза за установяване на родител-
ския произход; съдебномедицинска експертиза за 
идентификация на човека; съдебномедицинска 
експертиза по писмени данни.

Борис Христов Пеев – Медицина, патологоана-
томия с цитопатология; съдебен лекар, съдебноме-
дицинска експертиза на труп; съдебномедицинска 
експертиза на живи лица; съдебномедицинска 
експертиза по писмени данни.

Димитър Запрянов Димитров – Биология, 
биолог, експертиза за идентификация на чове-
ка, експертиза на веществени доказателства, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

Димитър Иванов Димитров – Медицина, 
обществено здраве и здравен мениджмънт, хи-
рург, магистър по обществено здраве и здравен 
мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на 
живи лица, съдебномедицинска експертиза по ма-
териали на досъдебното и съдебното производство, 
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Емил Николов Бъчваров – Медицина, съдебна 
медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; 
съдебномедицинска експертиза на телесни повре-
ди; съдебномедицинска експертиза за идентифика-
ция на човека; съдебномедицинска експертиза по 
писмени данни; съдебномедицинска експертиза за 
телесно здраве, специалист по съдебна медицина 
в Индивидуална практика за специализирана 
медицинска помощ „Съдебномедицински експер-
тизи – д-р Емил Бъчваров“ – ЕООД, седалище гр. 
Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 42-А-16.

Здравка Христева Ненчева – Медицина; съдеб-
на медицина, съдебномедицинска експертиза на 
телесни повреди; съдебномедицинска експертиза 
по писмени данни; съдебномедицинска експертиза 
за телесно здраве.

Йовко Минчев Шишков – Медицина, съдебна 
медицина, съдебномедицинска експертиза на 
труп; съдебномедицинска експертиза на телес-
ни повреди; съдебномедицинска експертиза по 
писмени данни.

Марин Костадинов Балтов – Медицина, съдеб-
на медицина, съдебномедицинска експертиза на 
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди; съдебномедицинска експертиза по пис-
мени данни.

Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функ-
ционална биология, биохимик – клиничен химик, 
съдебномедицинска експертиза за установяване 
на родителския произход; съдебномедицинска 
експертиза за идентификация на човека; съдеб-
номедицинска експертиза по писмени данни.
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Николай Гинчев Тюфекчиев – Биохимия и 
микробиология, биохимик, микробиолог със 
специализация вирусология, съдебномедицин-
ска експертиза за установяване на родителския 
произход; съдебномедицинска експертиза за 
идентификация на човека; съдебномедицинска 
експертиза по писмени данни.

Панайотка Димитрова Панайотова-Димитро-
ва – лекар, Акушерство и гинекология, съдебноме-
дицинска експертиза на живи лица; съдебномеди-
цинска експертиза на веществени доказателства; 
съдебномедицинска експертиза по материали на 
досъдебното и съдебното производство; съдебно-
медицинска експертиза за телесно здраве.

Светлозар Спасов Спасов – Медицина, съдеб-
на медицина, съдебномедицинска експертиза на 
труп; съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди; съдебномедицинска експертиза по пис-
мени данни. 

Цветана Николова Николова – Стоматология, 
обща стоматология; съдебномедицинска експерти-
за на живи лица; съдебномедицински експертизи 
за идентификация на човека.

Янко Тодоров Илиев – Медицина, вътрешни 
болести; токсикология, съдебномедицинска екс-
пертиза за телесно здраве; съдебномедицинска 
експертиза по писмени данни; клинична токсико-
логия и вътрешни болести, здравен мениджмънт.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

Александра Янчева Димова – Приложна 
социална психология, магистър-психолог, съ-
дебно-психологична експертиза; съдебна пси-
холого-психиатрична експертиза; послесмъртни 
експертизи.

Анастасия Захариева Захариева – Психология, 
психолог, магистър по клинична и консултативна 
психология, съдебно-психологична експертиза, 
временно не може да изпълнява задачи поради 
бременност и раждане.

Ангел Добринов Ангелов – Психология; ма-
гистър по психология, съдебно-психологична 
експертиза.

Боряна Атанасова Димитрова – Приложна 
психология – психология на социалните дейности; 
училищна психология, психолог, училищен пси-
холог; съдебен психолог; съдебно-психологична 
експертиза; съдебна психолого-психиатрична 
експертиза.

Владимир Петров Кръстев – Психология, 
психолог, съдебно-психологична експертиза; 
експертиза на психичното състояние по пис-
мени данни.

Даниела Атанасова Ковачева – Медицина, 
психиатрия, съдебно-психиатрична; психолого-
психиатрична експертиза; съдебна експертиза на 
психичното състояние по писмени данни.

Деница Николаева Вълчева – Психология, 
магистър по клинична и консултативна психо-
логия, съдебно-психологична експертиза, участие 
в комплексни експертизи.

Диана Иванова Толева – Предучилищна и 
начална училищна педагогика; приложна психоло-
гия, педагог, детски учител и начален учител; пси-
холог; съдебна психология, съдебно-психологична 
експертиза; съдебна психолого-педагогическа 
експертиза; детска психология, психопатология, 
психодиагностика, социална психология.

Емилия Стоянова Калоферова – Психология, 
психолог, съдебно-психологична експертиза.

Красимира Николаева Кръстева – Психология, 
психолог, социална и юридическа психология, 
завършен учебен стаж в Института по психоло-
гия – МВР, по темите: криминална психология, 
професионален подбор, изработване и стандар-
тизиране на методи за психодиагностика, кон-
султативна психология.

Кристина Върбанова Георгиева-Пешало-
ва – Психология, магистър по клинична и кон-
султативна психология; съдебен експерт, съдебно-
психологична експертиза.

Маргарита Панова Панова – Медицина; пси-
хиатрия, съдебно-психиатрична, комплексни 
експертизи с участие на специалист – психиатър.

Мариана Георгиева Господинова – Медицина, 
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза; 
психолого-психиатрична експертиза; експертиза 
на психичното състояние по писмени данни.

Невена Димитрова Божилова – Приложна 
психология, психолог, съдебно-психологична 
експертиза; съдебна психолого-психиатрична 
експертиза; съдебна експертиза на психичното 
състояние по писмени данни.

Нели Христова Георгиева-Величкова – Соци-
ална приложна психология, психолог, съдебна 
психология, клинична и консултативна психо-
логия, детска и юношеска психология, съдебно-
психологична експертиза, съдебна психолого-
психиатрична експертиза, системен семеен и 
брачен консултант.

Николай Тодоров Попов – Медицина, лекар, 
детска психиатрия, съдебно-психиатрична експер-
тиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза, 
психично състояние на деца и възрастни.

Олга Валентиновна Димитрова – Психоло-
гия; приложна психология, невропсихология и 
психотерапия, психолог, приложна психология, 
невропсихология и психотерапия, съдебно-пси-
хологична експертиза; психолого-психиатрична 
експертиза. 

Райна Цветкова Димитрова – Медицина, 
психиатрия, съдебно-психиатрична, комплексни 
експертизи с участие на специалист – психиатър.

Стефка Петкова Петкова – Психология, ма-
гистър по клинична и консултативна психоло-
гия, съдебно-психологична експертиза, съдебна 
психолого-психиатрична експертиза.

Фани Бойкова Палуйкова – Предучилищна и 
начална училищна педагогика; приложна соци-
ална психология; съдебна психология, педагог, 
детски учител и начален учител; психолог; съдебен 
психолог; приложна психология и психотерапия, 
съдебно-психологична експертиза; съдебна пси-
холого-психиатрична експертиза; експертиза на 
психичното състояние по писмени данни, оценка 
на родителски компетентности и потребности 
на деца при бракоразводни дела; синдром на 
родителско отчуждение; оценка на явни и скрити 
симптоми на видове насилие над деца; индикатори 
за въвличане на дете в родителски конфликт при 
определяне на упражняване на родителски права; 
оценка на девиантни прояви при деца и юноши.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Александра Николова Маринова – Стокозна-

ние; стоковед, стоковед-оценител, съдебно-стокова 
експертиза.
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Ана Александрова Скерлетова – Финанси, 
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Ангел Димитров Гъров – Счетоводна от-
четност; икономист-счетоводител, магистър по 
счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Ангел Димитров Димитров – Организация на 
производството и управление в промишленост-
та; икономист, съдебно-счетоводна експертиза; 
съдебна финансово-икономическа експертиза.

Андрей Бонев Дочев – Счетоводство и контрол; 
икономист-счетоводител, икономист – публична 
администрация, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Анелия Желязкова Спиртова – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Анна Антонова Карамелова – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза. 

Антонина Славова Славова – Организация 
на механизираната обработка на икономическа 
информация; инженер-икономист, магистър по 
здравен мениджмънт; Икономика на здравеопаз-
ването; съдебно-счетоводна; финансово-икономи-
ческа; стокова експертиза; съдебни експертизи 
по здравен мениджмънт.

Атанас Игнатов Владиков – доктор по иконо-
мика и организация на труда; доцент по професио-
нално направление 3.8. Икономика, икономист, 
съдебна финансово-икономическа експертиза, 
финансово-икономически анализи; анализ на па-
рични потоци; експертизи за разходи и ползи при 
проекти, генериращи и негенериращи приходи с 
европейско финансиране; оценка по финансово-
икономическата рамка на концесии; оценка по 
финансово-икономическата рамка на обществени 
поръчки; оценка и анализ по икономическите 
стандарти в ЕС.

Борис Георгиев Попов – Счетоводство и ана-
лиз, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Блага Романова Димитрова – Счетоводство 
и анализ, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза.

Богдан Павлов Траков – Счетоводна отчет-
ност, икономист по отчетността, съдебно-счето-
водна експертиза.

Борис Владимиров Арнаудов – Електротехни-
ка; Счетоводство и анализ, магистър-инженер; 
икономист; екология и опазване на природната 
среда, съдебно-счетоводна експертиза; финансо-
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза, банкови и банково-кредитни екс-
пертизи; счетоводни и счетоводно-аналитични 
експертизи.

Боян Йорданов Войводов – Икономика и 
управление на строителството, икономист по 
строителството, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Васка Иванова Андреева – Финанси, банко-
во дело, икономист-банкер, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Васко Йорданов Борисов – Икономика и упра-
вление на индустрията, икономист – организация 

на промишленото производство, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Валентина Методиева Шиева – техникум по 
икономика, икономист-счетоводител; Висша 
школа по финанси, отчетност и контрол – съдеб-
но-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Ваня Ченкова Смокова – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Велислава Иванова Бозукова – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Величка Иванова Такова – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Величка Петкова Йорданова – Финанси, 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза; фи-
нансово-икономическа експертиза.

Венета Йорданова Богданова – ОПОИИ, 
икономист – системен организатор, съдебно-
счетоводна експертиза.

Венета Петрова Томова – ИОВТ, икономист 
по вътрешна търговия; икономист-счетоводи-
тел, съдебно-счетоводна експертиза; финансо-
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.

Вера Андреева Гавраилова – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Весела Иванова Колева – Технология на 
металите и металообработваща техника; Счето-
водство и контрол; счетоводство на финансовите 
предприятия, машинен инженер; икономист-
счетоводител; съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза, оценка на недвижими имоти.

Весела Панайотова Атанасова – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Веска Тодорова Угренова – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Вилиана Александрова Панчева – Финанси, 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза.

Виолета Стоянова Кокова – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Вяра Ганева Минева – Икономика – бизнес 
администрация; счетоводство и контрол – иконо-
мист, стопанско управление; икономист, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Габриела Торос Папазян – Маркетинг и 
мениджмънт; макроикономика, икономист-
мениджър; организация и технология на сче-
товодството, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Галина Кирилова Пенчева – Финанси, ико-
номист-банкер, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.
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Галя Георгиева Стоянова – Счетоводство и 
контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Генко Петков Недев – Счетоводство и кон-
трол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза; 
съдебна финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Георги Атанасов Хаджийски – организа-
тор – машинна обработка на икономическата 
информация, икономист – системен организатор, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Георги Йорданов Йорданов – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика; специалист 
по маркетинг и управление; съдебно-счетоводна 
експертиза.

Георги Колев Петров – Финанси и кредит, 
икономист-финансист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Георги Колев Траков – Счетоводство и кон-
трол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Георги Николаев Мумджиев – Финанси, кре-
дит и застрахователно дело, икономист-застрахова-
тел, съдебна финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза, банкови, данъчни, 
митнически и застрахователни експертизи.

Даниела Ангелова Топалова – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, съдебно-счето-
водна експертиза; съдебна финансово-икономи-
ческа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Даниела Стоянова Мерджанова – Финанси; 
счетоводство и контрол, магистър по икономика, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Данчо Тодоров Коруев – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Денка Иванова Гвоздиева – ОПУП, иконо-
мист по промишлеността, съдебно-счетоводна 
експертиза; съдебна финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Димитър Борисов Янков – Счетоводство и 
контрол; доктор по счетоводна отчетност, контрол 
и анализ на стопанската дейност (счетоводство), 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза.

Димитър Георгиев Йорданов – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Доброслава Желязкова Сидерова – Счето-
водство и контрол, икономист-счетоводител, 
съдебно-счетоводна експертиза.

Дора Димитрова Чипилова – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Дора Любенова Гърчева – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Евгения Василева Караиванова – Счетовод-
ство и контрол, икономист-счетоводител, съдеб-
но-счетоводна експертиза.

Евгения Георгиева Мирчева – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебна 
финансово-икономическа експертиза.

Еделина Димитрова Пенева – Икономика на 
търговията, икономист по търговията, съдебно-
счетоводна експертиза.

Екатерина Владимирова Маврудиева – Сче-
товодство и контрол; стопански и финансов 
контрол, икономист; магистър по икономика, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Екатерина Стоянова Христова – Застрахова-
телно дело; икономика, организация и заплащане 
на труда в селското стопанство, икономист-
застраховател; съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Ели Петрова Иванова – Счетоводство и кон-
трол, магистър по икономика; съдебно-счетоводен 
експерт, съдебно-счетоводна експертиза.

Елисавета Любомирова Гайдарова – Мак-
роикономика, организация и технология на 
счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Женя Георгиева Разложка – Икономика и 
управление на промишлеността, икономист по 
промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Златка Янева Минкова – Икономика, планира-
не и отчитане на търговията и промишлеността, 
счетоводител и икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза, 
трудови спорове.

Зоя Запрянова Банкова – Счетоводство и кон-
трол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Ива Александрова Иванова – Макроикономи-
ка, икономист, съдебно-счетоводна експертиза.

Ива Георгиева Ангелова – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Иван Григоров Петрунов – Счетоводство и 
контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Иван Тодоров Станчев – Икономика на тър-
говията, магистър по икономика; икономика на 
интелектуалната собственост, съдебна финансо-
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза, банково дело и интелектуална соб-
ственост.

Иванка Ангелова Христева – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Иванка Стоева Генова – Строителство и 
архитектура; Счетоводство и контрол, техник 
по строителство и архитектура; магистър по 
икономика, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Илина Георгиева Йоткова – Финанси, ико-
номист-банкер, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Илия Видолов Рашков – Счетоводна отчет-
ност, икономист-счетоводител, съдебно-счето-
водна експертиза.

Илия Петров Тонов – Макроикономика, счето-
водство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза.

Ирина Николаева Стоянова – Икономика и 
управление на индустрията; макроикономика, 
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икономист; организация и технология на счето-
водството, съдебно-счетоводна експертиза; фи-
нансово-икономическа експертиза, данъчни дела.

Йорданка Атанасова Зекова – Икономика, ор-
ганизация и управление на селското стопанство, 
аграрикономист; икономист по управление на 
труда в селското стопанство, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
стокова експертиза.

Йорданка Николова Шошева – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Йорданка Петрова Павлова – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза.

Калин Александров Найденов – Финанси, 
кредит и застрахователно дело, икономист-финан-
сист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-
икономическа експертиза.

Калина Стефанова Таскова – Математика; 
Счетоводство и контрол, учител по математика; 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза; фи-
нансово-икономическа експертиза.

Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика 
и ел. обзавеждане на промишлени предприя-
тия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден 
електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за 
оценка на стопанско имущество – правни и ад-
министративни въпроси на оценките, оценка на 
автотракторна и стопанска техника, оценка на 
земеделска земя, сгради, растениевъдна и живот-
новъдна продукция; професионален бакалавър по 
икономика (счетоводител); магистър по финанси, 
съдебна финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза, оценка на стопанско 
имущество; правни и административни въпроси 
на оценките, извършвани от съдебни експерти; 
оценка на автотракторна и стопанска техника; 
оценка на земеделска земя, сгради, растениевъдна 
и животинска продукция.

Камелия Николова Николова – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Катя Аргирова Костова – ИОМТС, икономист 
по материално и техническо снабдяване, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Катя Дичева Петковска-Радева – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономиче-
ска експертиза; съдебно-стокова експертиза; в 
селското стопанство; организация на труда и 
заплащане на труда.

Катя Лазарова Джонова – СО, икономист-
счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Кети Стефанова Найденова – Счетоводство 
и контрол, счетоводен мениджмънт в банките, 
съдебно-счетоводна експертиза.

Константин Делов Писков – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Кремена Василева Георгиева – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Кръстьо Николов Гиздов – ОПОИИ, ико-
номист-организатор, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Кунка Петрова Стойнова – Икономика и от-
четност на промишлеността и строителството; 
Финанси, икономист-счетоводител; магистър 
по икономика, съдебно-счетоводна експертиза, 
съдебна финансово-икономическа експертиза.

Лилия Младенова Миланова – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Лиляна Стоянова Драганова – Публична 
администрация, Оперативен счетоводител, съ-
дебно-счетоводна експертиза; съдебна финансо-
во-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.

Любен Георгиев Костов – Финанси; Счетовод-
ство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; 
Управление на селското стопанство; Мениджмънт 
и маркетинг; машинен инженер; икономист по 
АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; 
автоексперт-оценител, съдебна финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Любомир Цветков Йотов – Международни 
икономически отношения, икономист; съдеб-
но-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Людмила Ангелова Арменова – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Людмила Георгиева Стоянова – Френска фи-
лология, Оперативно счетоводство, специалист 
по френска филология и преподавател в средните 
училища, оперативен счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Людмила Любомирова Гайдарова – ОПУС, 
икономист по строителството, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Магдалина Петрова Вълкова – Организация 
и технология на счетоводството, икономист, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-
икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.

Маргарита Ангелова Апостолова – Механи-
зация на отчетността и изчислителните работи; 
Математика, анализатор-проектант; учител по 
математика, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Мариана Георгиева Аргирова – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Мариана Димова Ангелова – Икономическа 
педагогика; специалист по маркетинг – учител; 
съветник по икономика – правни въпроси (про-
курист, търговски пълномощник); експерт по съ-
дебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. 

Мариана Иванова Христева – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, съдебно-сче-
товодна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
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Мариета Георгиева Миткова – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Марин Ивелинов Бъчваров – Икономика и 
предприемачество, счетоводство и одит, съдебно-
счетоводна експертиза.

Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-
градинарство, агроном – лозаро-градинар; сче-
товодител; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза; икономически екс-
пертизи в селското стопанство за отрасли – расте-
ниевъдство, животновъдство и аграрна икономика.

Мария Ангелова Димитрова – Стопанско 
управление; Счетоводство и контрол, стопанско 
управление; икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза.

Мария Атанасова Йорданова – Счетоводство и 
контрол, икономист по счетоводна и финансово-
контролна дейност, съдебна финансово-икономи-
ческа експертиза.

Мария Георгиева Атанасова – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза.

Мария Георгиева Вълчева – Счетоводство и 
анализ, икономист, съдебно-счетоводна експер-
тиза.

Мария Иванова Тончева – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза. 

Мария Рашкова Шопова – Икономика и уп-
равление на селското стопанство; Икономика, 
икономист по АПП; икономист-счетоводител, 
съдебно-счетоводна експертиза.

Мария Христова Мърхова – Маркетинг и 
мениджмънт, икономист-мениджър, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Марияна Атанасова Цветилова – Финанси; 
Счетоводство и контрол, магистър по икономика, 
съдебно-счетоводна; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Марияна Пенчева Пенчева – Икономика и 
управление на промишлеността, икономист-
организатор на промишленото производство; 
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-це-
нови експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Мартин Радославов Райчев – Финанси; Счето-
водство и контрол, икономист-банкер; икономист; 
вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-
счетоводна експертиза.

Милена Петрова Палевска – Макроиконо-
мика, икономист; международни икономически 
отношения, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Милка Енчева Енева – Икономика на вът-
решната търговия; икономист; управление и 
технология на търговската дейност, съдебна 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Мима Петрова Мирчева-Петрова – Органи-
зация на производството и управление в про-
мишлеността, икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Минка Георгиева Генова – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител, съдебно-сче-

товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Мирослав Георгиев Маринов – Стопански и 
финансов контрол, магистър по икономика, съ-
дебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Михаела Йорданова Абаджиева – Икономи-
ка и управление на транспорта, икономист по 
транспорта; счетоводител, съдебно-счетоводна 
експертиза.

Надежда Петкова Иванова – ОПУС, икономист 
по строителството, съдебно-счетоводна експер-
тиза; съдебно-стокова експертиза.

Надка Илиева Гюзелева – Икономика, пла-
ниране и отчетност на МТС; Публична и сто-
панска администрация; Стопанско управление; 
икономист-счетоводител – стоковед; магистър 
по стопанско управление, съдебно-счетоводна 
експертиза.

Надя Силуанова Иванова – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, съдебно-сче-
товодна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; стокова експертиза, одит в публичния 
сектор; оценка за наличие на одитна пътека.

Наталия Александрова Рускова – Счетовод-
ство и контрол, магистър по икономика; съ-
дебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
стокова експертиза.

Наталия Бориславова Петрова – Организация 
на производството и управление на промишле-
ността, икономист по транспорта; експерт по 
съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс-
пертизи; финансово-икономическа експертиза; 
стокова експертиза.

Недялка Георгиева Герджикова – Счетовод-
ство и контрол, икономист-счетоводител; екс-
перт-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Нелияна Илиева Иванова – Ел. снабдяване и 
ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ, елек-
троинженер; икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза.

Николай Митков Николов – Финанси, кредит 
и застрахователно дело, икономист-финансист; 
организация и методология на счетоводната от-
четност, съдебно-счетоводна експертиза; финан-
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.

Николай Рангелов Кънчев – Счетоводство 
и контрол, икономист; съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Николай Стефанов Ненков – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител; държавен фи-
нансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Николай Стоянов Шумански – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза.

Николай Юриев Андонов – Счетоводство и 
контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза.

Нина Димитрова Атанасова – Икономика 
и отчетност в търговията и МПС, икономист-
счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.
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Павлина Иванова Йорданова – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
стокова експертиза.

Пенка Ганчева Петрова – ОПОИ, иконо-
мист – систем. организатор; съдебно-счетоводен 
експерт, съдебно-счетоводна експертиза; финан-
сово-икономическа експертиза.

Пенка Димитрова Дженкова – Счетоводство 
и контрол, икономист; съдебно-счетоводен екс-
перт – вещо лице, съдебно-счетоводна експертиза.

Пенка Димитрова Ендарова – Организация на 
производството и управление в промишлеността; 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза; фи-
нансово-икономическа експертиза.

Петко Динчев Тороманов – Технология на 
микробиологичните и ферментационни продукти. 
Технология на пивото и безалкохолните напитки; 
Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-техно-
лог; икономист-организатор по производството; 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Петърчо Велизаров Миков – Стопански и 
финансов контрол, магистър по икономика; 
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-це-
нови експертизи, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза.

Петя Величкова Койнова – Счетоводство и 
контрол; Стопански и финансов контрол, магистър 
по икономика, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; стокова 
експертиза.

Петя Георгиева Манева – Счетоводство и 
контрол, икономист по счетоводна и финансо-
во-контролна дейност, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
стокова експертиза.

Петя Добрева Стоилова – Аграрна икономи-
ка, икономист по АПП, съдебно-икономическа 
експертиза.

Пламен Вълчев Колев – Счетоводство и кон-
трол; Финанси, магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Пламен Николов Краевски – удостовере-
ние – съдебен експерт (вещо лице) за оценка 
на стопанско имущество, съдебно-счетоводна 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Пламен Петров Пешлеевски – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Полина Димитрова Кавръкова – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Полина Иванова Александрова – Междуна-
родни икономически отношения, Счетоводство 
и анализ, Компютърни информационни техно-
логии в управлението, магистър по икономика, 
мениджър по информационни технологии; съдеб-
но-счетоводна експертиза; съдебна финансово-
икономическа експертиза, счетоводна отчетност, 
счетоводство и анализ.

Радко Петров Петров – Счетоводство и кон-
трол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Радко Стоянов Калапанков – ОПУП, иконо-
мист по промишлеността; финансово-счетоводна 
и правна дейност, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Радосвета Антонова Милушева – Финанси, 
магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; съдебна финансово-икономическа 
експертиза, финанси, банково дело, счетоводство 
и контрол, счетоводна отчетност.

Ренета Димитрова Георгиева – Икономика 
и управление на промишлеността, икономист, 
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финан-
сово-икономическа експертиза.

Роза Стефанова Анастасова – Счетоводство 
и контрол, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Росица Красимирова Тодорова – Стопанско 
управление, Финанси, Счетоводство и контрол, 
бизнес администрация, счетоводство и контрол, 
съдебно-счетоводна експертиза.

Росица Николова Генчева – Счетоводна отчет-
ност, икономист-счетоводител; финансово право, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. 

Росица Руменова Димитрова – Счетоводство 
и контрол, магистър по икономика; дипломи-
ран експерт-счетоводител; дипломиран одитор, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Росица Тодорова Страхинова – Икономика на 
ВТ, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Румен Минков Минков – Технология на маши-
ностроенето и металорежещи машини; Стопанско 
управление, машинен инженер; управление на 
човешките ресурси, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Румяна Христова Славкова – Металургия на 
черните метали, инженер-металург; ИОУПП –  
ХМП, с повишена икономическа подготовка, 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза. 

Светлана Илиева Геренска – Стопанско управ-
ление; Застраховане и социално дело, стопанско 
управление; магистър по икономика, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Светослав Юлиев Славов – Икономика и 
организация на труда, икономист, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Слави Радуилов Николов – Икономика и 
управление на транспорта, магистър по иконо-
мика; съдебен експерт по цени и ценообразуване 
в транспорта и транспортните услуги, съдебна 
финансово-икономическа експертиза, транспорт 
и логистика.

Станимира Петрова Сакутска – Икономика 
на строителството, икономист; счетоводство и 
одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-
счетоводна експертиза.

Станислава Владимирова Петрова – Сче-
товодство и контрол, магистър по икономика, 
съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финан-
сово-икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.
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Станка Кирилова Барбутска – Стопанско 
управление; Финанси, Бизнес администрация; 
магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Стефан Панайотов Стефанов – Икономика и 
управление на промишлеността, икономист-орга-
низатор в промишленото производство, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Стефанка Атанасова Балканджиева – Счето-
водна отчетност, икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Стоилка Делова Гайдарова – Електронна тех-
ника и микроелектроника; Финансово-счетоводна 
дейност на фирмите, инженер по електроника 
и автоматика; финансист-счетоводител; съдеб-
но-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 
съдебно-стокова експертиза.

Стоян Димитров Кичуков – Икономика, 
планиране и отчитане на търговията и промиш-
леността; Икономика на строителството, счетово-
дител – икономист; икономист по строителството, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Стоянка Рангелова Куцарова – Финанси и 
кредит на народното стопанство; Маркетинг; 
Счетоводство и контрол, счетоводител – иконо-
мист; магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза.

Таня Петрова Шопова – Счетоводство и 
контрол, икономист; съдебен експерт по съдеб-
но-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводни 
експертизи.

Таня Стоянова Бачовска – Електронна тех-
ника; Счетоводство и анализ, електроинженер; 
икономист, съдебно-счетоводна експертиза; 
финансово-икономическа експертиза; съдебно-
стокова експертиза.

Татяна Атанасова Йорданова – Политическа 
икономия, икономист, финансово-икономическа 
експертиза, данъчно законодателство, акцизи и 
данъчни складове, акцизни данъчни документи, 
движение на акцизни стоки.

Теменужка Огнянова Балабосова – Маркетинг; 
Счетоводство и контрол, магистър по икономика; 
съдебно-счетоводен експерт, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Тенчо Петков Стоев – Икономическа ин-
форматика; Използване и поддържане на ЕИМ; 
Национална сигурност и отбрана, икономист-
информатик; инженер по изчислителна техника; 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-
икономическа експертиза; съдебно-стокова 
експертиза.

Теньо Николов Манолов – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител; доктор по 
икономика, съдебно-счетоводна експертиза; фи-
нансово-икономическа експертиза; съдебно-сто-
кова експертиза; оценка на програми и проекти, 
финансиране от оперативни програми на ЕС и/
или други фондове.

Тихомир Весков Тодоров – Икономика и 
управление на промишлеността, икономист-
организатор в промишленото производство, 
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финан-
сово-икономическа експертиза.

Тоня Стоянова Делева – Макроикономика; 
Счетоводство и анализ, икономист, съдебно-

счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза.

Тошко Митрев Мирчев – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, съдебно-сче-
товодна експертиза.

Тошко Стоилов Райчев – Социално-иконо-
мическа информация, икономист по социално-
икономическа информация, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза.

Христина Василева Димитрова – Счетовод-
ство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

Цветанка Атанасова Тотова – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител, съдебно-
счетоводна експертиза; финансово-икономическа 
експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Цветанка Йорданова Добрева – Счетоводство 
и контрол, икономист, съдебно-счетоводна екс-
пертиза; финансово-икономическа експертиза.

Цезарина Драганова Несторова – Счетовод-
ство и контрол, икономист-счетоводител, съдеб-
но-счетоводна експертиза.

Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженер-
ство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; 
магистър по икономика; външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн; съдебна финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Юлия Здравкова Христева – Счетоводство и 
контрол, икономист по счетоводната и финансово-
контролна дейност; съдебно-счетоводен експерт, 
съдебно-счетоводна експертиза; финансово-ико-
номическа експертиза.

Янка Димчева Айвазова – Международни 
икономически отношения; Счетоводство и кон-
трол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза. 

Ясен Василев Петков – Счетоводство и кон-
трол, магистър по икономика, съдебно-счетоводна 
експертиза; финансово-икономическа експертиза; 
съдебно-стокова експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Агон Крикор Карагьозов – Земеустройство; 
инженер-земеустроител, геодезист, съдебна 
инженерно-техническа експертиза, кадастър и 
регулация.

Александър Спасов Цанков – Селскостопан-
ско машиностроене, машинен инженер, съдеб-
на инженерно-техническа експертиза; съдебна 
инженерно-технологична експертиза; касаещи 
земеделска и горска техника (самоходни, неса-
моходни и стационарни машини, съоръжения, 
инсталации и апарати, използвани в земеделието 
и горите); машини за земни работи (самоходни 
или теглени колесни, верижни или крачещи ма-
шини, извършващи изкопни работи, товарене, 
транспортиране, пробиване, сондиране, разсти-
лане, уплътняване или каналокопаене на земни, 
скални и други материали).

Ана Савова Зайкова – Техникум по строител-
ство и архитектура – строителство и архитектура, 
строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Ангел Петров Петров – ПГС – конструкции; 
строителен инженер по ПГС, Икономика и упра-
вление на строителството; Финансов мениджмънт, 
строително-техническа експертиза.

Ангелина Георгиева Петрова – Маркшай-
дерство и геодезия, инженер по геодезия и мар-
кшайдерство, съдебна строително-техническа 
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експертиза, удостоверение за пълна проектантска 
правоспособност за 2022 г., включена в регистъра 
на КИИП по части геодезия, приложна геодезия, 
вертикално планиране, трасировъчни проекти и 
планове, планове за регулация.

Антоанета Иванова Дженева – Архитектура, 
архитект, съдебна строително-техническа екс-
пертиза.

Антоанета Иванова Топалова – Архитектура, 
архитект, инженерно-техническа експертиза.

Антон Тенев Нончев – ПГС – конструкции, 
строителен инженер, съдебна инженерно-техни-
ческа експертиза; изготвя експертизи основно за 
района на РС – Карлово.

Атанас Костадинов Костадинов – Електрони-
ка; инженер по електроника, Електронни системи 
за контрол и управление; Основи на дизайнерско-
то проектиране; съдебна инженерно-техническа 
експертиза; съдебна инженерно-технологична 
експертиза; съдебна компютърно-техническа 
експертиза. 

Атанас Петров Арапов – Технология и упра-
вление на транспорта; магистър-инженер, съдебна 
инженерно-техническа експертиза; автотехниче-
ска експертиза.

Белчо Минчев Георгиев – Геодезия, фо-
тограметрия и картография, инженер-геодезист, 
съдебна инженерно-техническа експертиза, гео-
дезия, приложна геодезия, кадастър, регулации, 
фотограметрия.

Бина Иванова Калчева-Христова – Архитекту-
ра, архитект, строително-техническа експертиза.

Борис Владимиров Арнаудов – Електротехни-
ка; Счетоводство и анализ, магистър-инженер; 
икономист; екология и опазване на природната 
среда, съдебна инженерно-техническа експертиза; 
съдебно-енергийна експертиза.

Борислав Христов Миленков – Изчислителна 
техника, инженер по електроника и автоматика, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; ком-
пютърно-техническа експертиза.

Боян Ванчев Йорданов – Архитектура, строи-
телство и геодезия, инженер-геодезист, инженер-
но-техническа експертиза, геодезия, геодезическо 
заснемане на имоти и сгради, кадастър, поправка 
на кадастрални карти, регулация, проектиране 
(част „Геодезическа“), изготвяне на ПУП – ПР, 
комбинирани скици.

Валентин Ивайлов Стоянов – Ел. снабдяване 
и ел. обзавеждане, електроинженер, съдебно-
енергийна експертиза.

Ванюх Ставрев Пеев – Промишлена топлотех-
ника, машинен инженер, инженерно-техническа 
експертиза, промишлена топлотехника, отопле-
ние, вентилация и климатизация.

Васил Анатолиев Герасимов – Геодезия, фо-
тограметрия и картография, инженер по геодезия, 
фотограметрия и картография, инженерно-техни-
ческа експертиза.

Васил Иванов Шарков – Топлотехника, ма-
шинен инженер, инженерно-техническа експер-
тиза, пълна проектантска правоспособност по 
отопление, вентилация, климатизация, хладилна 
техника, топло- и газоснабдяване; Обследване за 
енергийна ефективност на промишлени системи; 
технически паспорт на съществуващ строеж. Об-
следване на съществуващ строеж. Проверка за 
съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 

2 – изисквания на Наредба № 5 за техническите 
паспорти на строежите.

Васил Николов Карапандов – Подемно-транс-
портни, строителни и минни машини, машинен 
инженер, инженерно-техническа експертиза; 
инженерно-технологична експертиза.

Велислава Петрова Джамбазова – Урбани-
зъм, урбанист, съдебна инженерно-техническа 
експертиза, урбанизъм, устройствено и стратеги-
ческо планиране, общи и подробни устройствени 
планове.

Величка Василева Христозова – ПГС – кон-
струкции; строителен инженер по ПГС, Геодезия, 
фотограметрия и картография; техник по геодезия, 
строително-техническа експертиза.

Велко Косев Костов – Електротехника на 
автомобилния транспорт; Макроикономика, 
техник, банково и застрахователно дело, съдебна 
автотехническа експертиза.

Венцислав Борисов Ненов – Машини и апарати 
на ХВП, машинен инженер, съдебна инженерно-
техническа експертиза; инженерно-технологична 
експертиза.

Веса Костадинова Ризова – Строителство и 
архитектура, строително-архитектурен техник, 
съдебна строително-техническа експертиза, цени 
и ценообразуване в строителството, оценка на 
недвижими имоти, оценка на земеделски земи, 
подобрения в недвижими имоти, определяне на 
наеми.

Веселин Благоев Симеонов – Електроенер-
гетика и електрообзавеждане, магистър-инже-
нер, съдебна инженерно-техническа експертиза; 
съдебно-енергийна експертиза, експертиза по 
електроенергетика и електрообзавеждане.

Веселина Борисова Запрянова – ПГС; финан-
сист, строителен инженер; счетоводител; съдебен 
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни 
активи; съдебна инженерно-техническа експер-
тиза; строително-техническа експертиза, цени и 
ценообразуване в строителството.

Виолета Николова Кумчева – Геодезия и 
картография, техник по геодезия и картография, 
инженерно-техническа експертиза.

Виолета Тодорова Хаджиева – ПГС – техно-
логия, строителен инженер по промишлено и 
гражданско строителство – технология, съдебна 
инженерно-техническа експертиза; инженерно-
технологична експертиза; строително-техническа 
експертиза, цени и ценообразуване в строител-
ството; обществени поръчки.

Владислав Георгиев Самоходов – Транспорт-
на техника и технологии, машинен инженер, 
съдебна автотехническа експертиза, съдебно-
оценителска-автотехническа експертиза, при 
ПТП, инженер – верижни и колесни машини, 
автомобилен транспорт, оценка на автомобили, 
кари и щети по тях.

Владо Илиев Илиев – Танкови войски – стро-
еви, военен инженер по експлоатация на АБТТ; 
двигатели с вътрешно горене; машинен инженер, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; ав-
тотехническа експертиза; съдебна инженерно-
технологична експертиза, оценка на изправността 
и функционалността на машини и съоръжения 
и определяне на пазарната им стойност.

Галина Ангелова Драголова – Промишлено 
и гражданско строителство – технология, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
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строителство, съдебна строително-техническа 
експертиза.

Георги Атанасов Генчев – Транспорт и енер-
гетика, машинен инженер с педагогическа пра-
воспособност; автотехническа експертиза.

Георги Иванов Генов – Експлоатация на ав-
томобили и кари, машинен техник, съдебна ав-
тотехническа експертиза, оценка на автомобили, 
пътностроителни машини, металообработващи 
машини.

Гергана Иванова Каукова – Технология на 
виното и пивото, технолог, инженерно-техноло-
гична експертиза на виното и пивото.

Гергана Иванова Кривошапкова – Транспорт-
но строителство – профил „Пътно строителство“, 
строителен инженер по транспортно строител-
ство, съдебна строително-техническа експертиза, 
включваща следната проблематика – транспорт-
но планиране и проектиране – проектиране на 
улици, пътища, устройствени схеми и планове в 
частта „Комуникации и транспорт“ – план-схе-
ма на комуникационно-транспортната система, 
подробни комуникационно-транспортни планове 
към ПУП, генерални планове за организация на 
движението, подробни планове за организации 
на движението.

Дело Спасов Спасов – Електронна техника 
и микроелектроника; инженер по електроника 
и автоматика; финансово-счетоводна и правна 
дейност на фирмите; експерт-оценител на МПС, 
автотехническа и автооценъчна експертиза.

Дечко Димитров Дяков – Архитектура, архи-
тект, съдебна строително-техническа експертиза.

Деян Атанасов Гогалчев – техник по геодезия 
и картография, строително-техническа експертиза, 
геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.

Димитрийка Иванова Маринова – Строител-
ство и архитектура, среден техник по строителство 
и архитектура, строително-техническа експертиза.

Димитър Ангелов Вълчев – Техникум по 
строителство, техник по строителство и архи-
тектура, строително-техническа експертиза, 
незаконни строежи, обществени поръчки, до-
говорни задължения, Правила за извършване и 
приемане на СМР, строителни дефекти и щети, 
Ценообразуване на СМР и сметна стойност на 
строежа, Разплатени и действително извършени 
работи и надвзети суми, Безопасност на труда в 
строителството.

Димитър Бонев Димитров – Артилерийско 
въоръжение; Инженерно-техническо ракетно-ар-
тилерийско въоръжение, офицер от АВ – военен 
инженер по технология на машиностроенето; 
съдебна инженерно-техническа експертиза.

Димитър Делков Димитров – Танкови вой-
ски – технически, машинен инженер – ДВГ, 
инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ин-
женерно-техническа експертиза; автотехническа 
експертиза.

Димитър Петков Калеков – Икономика и 
организация на строителството, техник по стро-
ителство и архитектура; инженер-икономист, 
строително-техническа експертиза.

Димитър Спасов Колчев – Геодезия, фотогра-
метрия и картография, инженер-геодезист, съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Димитър Тодоров Димитров – Изчислителни 
машини и устройства – ПЕИМ; електроинженер; 
инженер-математик, съдебна компютърно-тех-

ническа експертиза, приложен софтуер, инфор-
мационни системи, управление на база данни, 
телекомуникация.

Евгения Димитрова Лозанова – Земеустрой-
ство, инженер-земеустроител, съдебно-техническа 
експертиза.

Елена Георгиева Димитрова – Геодезия 
и картография, среден техник по геодезия и 
картография, съдебна инженерно-техническа 
експертиза в областта на техническата и гео-
дезическата дейност по регулации, кадастър, 
нивелации на недвижими имоти, земеразделяне 
на земеделски земи.

Елена Иванова Атанасова – Електроенер-
гетика, електроинженер, съдебно-енергийна 
експертиза.

Запрянка Дякова Райчева – Автоматизация 
на дискретното производство, машинен инженер, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; съдеб-
на инженерно-технологична експертиза; съдебна 
строително-техническа експертиза.

Здравко Георгиев Ранделов – Промишлено и 
гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, инженерно-техническа експертиза; 
строително-техническа експертиза.

Златко Иванов Маринов – Електротехника; 
електроинженер; електрически апарати; меди-
цинска техника и апаратура, съдебна инженер-
но-техническа експертиза; съдебно-енергийна 
експертиза.

Зоя Янева Георгиева – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, строителен 
инженер по промишлено и гражданско стро-
ителство, инженерно-техническа експертиза; 
строително-техническа експертиза.

Иван Василев Запрянов – Геодезия, инженер-
геодезист, инженерно-технически експертизи.

Иван Георгиев Стойков – Кибернетика на 
електрически системи, инженер, съдебна ин-
женерно-техническа експертиза, експертиза по 
телемеханизиране и телекомуникация – апарати, 
апаратури по сбор и визуализиране на информа-
ция в ел. подстанции и ел. централи и способи 
по пренасянето є до диспечерските пунктове в 
електроенергетиката. 

Иван Добрев Ганчев – Танкови войски – стро-
еви; инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, 
Двигатели с вътрешно горене; експерт-кримина-
лист, съдебна автотехническа експертиза; съдебна 
автооценъчна експертиза.

Иван Кирилов Шопов – Технология и меха-
низация на строителството, строителен инженер 
по технология и механизация на строителство-
то, съдебна инженерно-техническа експертиза; 
инженерно-технологична експертиза; съдебна 
строително-техническа експертиза, количествени 
и стойностни сметки на завършено или незавър-
шено строителство.

Иван Николаев Кузов – Автоматика, информа-
ционна и управляваща техника; Електроенергети-
ка и електрообзавеждане, инженер по автоматика; 
магистър-инженер, съдебно-енергийна експертиза; 
съдебна компютърно-техническа експертиза.

Иван Николов Петров – Социално и застрахо-
вателно дело, икономист-застраховател, съдебна 
автотехническа експертиза.
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Иван Пенев Пенев – Свръзки и РСТО, инженер 
по радиоелектроника, съдебна инженерно-техни-
ческа експертиза, радиоелектроника.

Иванка Стоева Генова – Строителство и ар-
хитектура; Счетоводство и контрол, техник по 
строителство и архитектура; магистър по иконо-
мика, съдебна строително-техническа експертиза.

Ивелин Любенов Бъчваров – Ел. машини и 
апарати, електроинженер, съдебна инженерно-тех-
ническа експертиза; инженерно-технологическа 
експертиза.

Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; 
научна степен „доктор“ в област „Техника“, съ-
дебна инженерно-техническа експертиза; съдебна 
автотехническа експертиза; съдебна инженерно-
технологична експертиза; съдебна пожаротехни-
ческа експертиза.

Илия Григоров Димитров – Двигатели с 
вътрешно горене, машинен инженер, съдебна 
автотехническа експертиза.

Илия Димитров Пейков – Пожарна и аварийна 
безопасност, инженер по ПАБ, съдебна пожаро-
техническа експертиза.

Илия Иванов Въчонов – Геодезия, фотограме-
трия и картография, инженер-геодезист, съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Йовка Василева Начева – Транспортно строи-
телство – железопътно строителство, строителен 
инженер по железопътно строителство, конструк-
тивна организация и изпълнение на строителство-
то, съдебна строително-техническа експертиза.

Йордан Йосифов Хамбарлийски – Промишле-
но и гражданско строителство, магистър-инженер 
по технология и организация, съдебна инженерно-
техническа експертиза; строително-техническа 
експертиза.

Йордан Колев Кюмюрджиев – Хидромелиора-
тивно строителство, инженер по хидромелиоратив-
но строителство, съдебна инженерно-техническа 
експертиза.

Йорданка Борисова Веселинова – Водоснабдя-
ване и канализация, магистър-инженер, мрежи и 
съоръжения, инженерно-техническа експертиза; 
строително-техническа експертиза.

Йорданка Боянова Йорданова – Геодезия и 
картография, строител по специалност „Геодезия и 
картография“, инженерно-техническа експертиза, 
геодезия, кадастър и регулации, делби. 

Йорданка Димитрова Ангелова – Промишлено 
и гражданско строителство – технология, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство – технология, съдебна строително-
техническа експертиза.

Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика 
и ел. обзавеждане на промишлени предприя-
тия; Счетоводство и контрол; Финанси, среден 
електротехник; съдебен експерт (вещо лице) 
за оценка на стопанско имущество – правни и 
административни въпроси на оценките, оценка 
на автотракторна и стопанска техника, оценка 
на земеделска земя, сгради, растениевъдна и 
животновъдна продукция; професионален бака-
лавър по икономика (счетоводител); магистър 
по финанси, съдебно-енергийна експертиза, 
електроснабдителни и електроразпределителни 
мрежи; електрообзавеждане на промишлени 
предприятия; контролно-измервателни прибори 
и автоматика.

Камен Руменов Данов – Технология на храни-
те, инженер по технология на храните; технология 
на млякото и месото, съдебна инженерно-тех-
нологична експертиза, присъдена научна степен 
„доктор“ по технология на месните и рибните 
продукти.

Койна Неделева Кривошиева-Василева – Гео-
дезия, инженер-геодезист, съдебна инженерно-
техническа експертиза, дейности, свързани с 
кадастър и регулации, изготвяне и промяна на 
кадастрална карта и кадастрални регистри, под-
държане на КВС на земеделски земи.

Костадин Тодоров Севрийски – техникум по 
строителство, техник по строителство и архитек-
тура, съдебна строително-техническа експертиза.

Красимир Колев Дончев – Промишлено и 
гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, съдебна инженерно-техническа 
експертиза.

Кремена Пейкова Манова – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство; 
инженер-конструктор, инженерно-техническа 
експертиза; строително-техническа експертиза; 
инженерно-технологична експертиза, цени и 
ценообразуване в строителството.

Любенка Иванова Стоянова – Геодезия и 
картография, техник по геодезия и картография, 
съдебна инженерно-техническа експертиза.

Любка Иванова Шопова – Техника и механи-
зация на строителството, строителен инженер, 
инженерно-техническа експертиза; инженерно-
технологична експертиза; строително-техническа 
експертиза.

Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; 
Управление на селското стопанство; Мениджмънт 
и маркетинг, машинен инженер; икономист по 
АПП; Управление и несъстоятелност на търго-
веца; автоексперт-оценител, съдебна инженерно-
техническа експертиза; съдебна автотехническа 
експертиза.

Любомир Панайотов Костов – Ел. централи, 
мрежи и системи, електроинженер, инженер-
но-техническа експертиза; съдебно-енергийна 
експертиза, в областта на електроенергетиката.

Любомир Радославов Славчев – Строителство 
на сгради и съоръжения; Транспортно строител-
ство; строителен инженер; строителен инженер-
конструктор, съдебна инженерно-технологична 
експертиза; съдебна строително-техническа 
експертиза, строителство и проектиране на 
автомобилни пътища и улици, на кръстовища, 
пътни възли и пътни връзки, на автомобилни, 
железопътни и пешеходни мостове, на подпорни 
стени, както и на всякакви сгради и съоръжения; 
технология на строителството; организация на 
строителството; строителен надзор, инвеститор-
ски контрол; техническо ръководство на строежи; 
ценообразуване в строителството; производствени 
бази в строителството; проекти на всякакви стро-
ителни конструкции; проектиране и изпълнение 
на постоянна и/или временна организация на 
движение на автомобилни пътища и улици; текущ 
ремонт и поддържане на автомобилни пътища 
и улици; зимно поддържане на автомобилни 
пътища и улици; системи за производствен кон-
трол в стоителството; системи за управление на 
качеството (ISO) в строителството; осъществява-
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не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите 
в строежите строителни продукти със същест-
вените изисквания на ЗУТ и др.

Любомир Сребров Михайлов – Строителство 
на сгради и съоръжения, строителен инженер, 
съдебна строително-техническа експертиза.

Людмила Христова Лендрова-Енева – Строи-
телство и архитектура; Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции, техник по строи-
телство и архитектура; строителен инженер по 
ПГС, съдебна строително-техническа експертиза.

Мариана Ангелова Главова – Геодезия, фо-
тограметрия и картография, инженер по геоде-
зия, фотограметрия и картография, инженерно-
технически експертизи; геодезия, картография, 
кадастър.

Мариана Петрова Боянова – Водоснабдяване и 
канализация – мрежи и съоръжения, строителен 
инженер по ВиК, профил мрежи и съоръжения, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; 
строително-техническа експертиза, проектиране, 
ценообразуване в строителството, изготвяне на 
анализни цени в строителството, актуване на 
строителството, актове и протоколи по Наредба 
№ 3 от 2003 г.

Марийка Апостолова Георгиева – Озеленяване 
на населените места, техник по зелено строител-
ство, съдебна строително-техническа експертиза.

Мария Борисова Рускова – Водно строител-
ство, среден техник по водно строителство, съдебна 
строително-техническа експертиза.

Мария Петрова Бойчева-Димитрова – Меха-
нична технология на дървесината, инженер по 
механична технология на дървесината, съдебна 
инженерно-техническа експертиза, мебелен ин-
женер, механична технология на дървесината, 
цени и ценообразуване в дървообработването и 
мебелната промишленост.

Мария Петрова Михайлова – Строителство и 
архитектура, техник по строителство и архитекту-
ра, инженерно-техническа експертиза; строител-
но-техническа експертиза; цени и ценообразуване 
в строителството.

Мартин Сотиров Тьоков – автомонтьор, пре-
подавател – инструктор по обучаване на водачи 
на МПС, автомонтьор, инструктор, съдебна ав-
тотехническа експертиза. 

Маруся Николаева Марина – Пътно строител-
ство, строителен инженер по пътно строителство, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; съ-
дебна строително-техническа експертиза, опит в 
областта на проектиране и строителство на улици, 
пътища, пътна инфраструктура, организация на 
движението.

Методи Найчев Консулов – Радиотехника, 
инженер по радиоелектроника, съдебна компю-
търно-техническа експертиза.

Недялко Рашков Рашков – Пожарна безопас-
ност, инженер по пожарна безопасност, съдебна 
пожаротехническа експертиза.

Нелияна Илиева Иванова – Ел. снабдяване и 
ел. обзавеждане; Счетоводство и анализ, електро-
инженер; икономист, съдебна инженерно-техни-
ческа експертиза, в областта на ел. снабдяване 
и ел. обзавеждане.

Николай Запрянов Писанов – Противопо-
жарна техника и безопасност и Водоснабдяване 
и канализация, инженер по противопожарна 

техника и безопасност, строителен инженер по 
водоснабдяване и канализация, съдебна инженер-
но-техническа експертиза; съдебна строително-
техническа експертиза; съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Николай Стоянов Сотиров – Геодезия, ин-
женер-геодезист, съдебна инженерно-техническа 
експертиза, оценка на недвижими имоти.

Николай Танев Николов – Земеустройство, 
инженер-земеустроител, съдебна строително-
техническа експертиза, кадастър и регулации, 
устройствено планиране – подробни устройствени 
планове, инвестиционно проектиране.

Нина Ганчева Демирева-Иванова – Промиш-
лено и гражданско строителство – технология, 
строителен инженер по промишлено и граждан-
ско строителство, съдебна строително-техниче-
ска експертиза, експерт по недвижими имоти, 
ремонт и обследване на енергийна ефективност 
на сгради.

Олга Всеволодова Анева – Архитектура, архи-
тект, съдебна строително-техническа експертиза, 
устройствено планиране, подробни устройствени 
планове, инвестиционно планиране – съдебни 
делби на поземлени и урегулирани недвижими 
имоти и сгради.

Параскева Димитрова Миленкова – Архитек-
тура, архитект, съдебна инженерно-техническа 
експертиза; строително-техническа експертиза.

Петка Георгиева Ангелова – Архитектура, 
архитект, инженерно-техническа експертиза.

Петко Динчев Тороманов – Технология на 
микробиологичните и ферментационни продук-
ти. Технология на пивото и безалкохолните 
напитки; Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инже-
нер-технолог; икономист-организатор по про-
изводството, съдебна инженерно-технологична 
експертиза.

Петко Койчев Семов – Танкови войски – стро-
еви; Двигатели с вътрешно горене, машинен 
инженер, съдебна автотехническа експертиза.

Петра Лозанова Недева – Технология на 
силикатите; Медицинска радиационна физика 
и техника, инженер-химик; магистър по меди-
цинска радиационна физика и техника, съдебна 
инженерно-технологична експертиза, химически 
технологии и производства.

Пламен Димитров Гърбов – Промишлено и 
гражданско строителство, военен инженер по 
технология на строителството; строителен ин-
женер по технология на строителството, съдебна 
инженерно-техническа експертиза; инженерно-
технологична експертиза; строително-техническа 
експертиза; пожаротехническа експертиза.

Пламен Желев Желев – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, инженер по 
промишлено и гражданско строителство, съдебна 
строително-техническа експертиза.

Пламен Стефанов Петров – Експлоатация и 
ремонт на летателни апарати за ВВС, машинен 
инженер; автотехническа експертиза, съдебна ин-
женерно-техническа експертиза; автотехническа 
експертиза; инженерно-технологична експертиза.

Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инже-
нер-химик; техника и технология на взривните 
работи, съдебна инженерно-техническа експерти-
за; инженерно-технологична експертиза; строи-
телно-техническа експертиза; пожаротехническа 
и взривотехническа експертиза.
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Райна Борисова Паунова – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство, 
инженерно-техническа експертиза; строително-
техническа експертиза; технология на строи-
телното производство; цени и ценообразуване 
в строителството.

Румен Димитров Минчев – Танкови войски, 
офицер от танкови войски – военен инженер по 
ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза; 
съдебна автотехническа експертиза; съдебна ин-
женерно-технологична експертиза, извършване на 
периодични прегледи на ППС в пункт от 11 кат. 

Румен Минков Минков – Технология на маши-
ностроенето и металорежещи машини; Стопанско 
управление, машинен инженер; управление на 
човешките ресурси, съдебна инженерно-техни-
ческа експертиза.

Румен Николов Лемберов – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер 
по технология на строителството, съдебна стро-
ително-техническа експертиза.

Румяна Ангелова Иванова-Николова – Архи-
тектура, архитект, съдебна строително-техническа 
експертиза, кадастър и регулации, устройствено 
планиране – подробни устройствени планове, 
инвестиционно проектиране.

Румяна Богданова Кирова – Транспортно 
строителство – пътно строителство, строителен 
инженер по транспортно строителство; мениджър 
по маркетинг и иновация, съдебна инженерно-
техническа експертиза; строително-техническа 
експертиза, транспортно пътно строителство и 
комуникации.

Румяна Тодорова Бъчварова – Технология на 
машиностроенето; Икономика и управление на 
промишлеността, машинен инженер; икономист- 
организатор на промишленото производство, 
съдебна инженерно-техническа експертиза.

Румяна Христова Славкова – Металур-
гия на черните метали, инженер металург; 
ИОУПП – ХМП с повишена икономическа подго-
товка, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Светослав Иванов Иванов – Архитектура, 
архитект, съдебна строително-техническа екс-
пертиза.

Северина Тихомирова Батинкова – Геодезия 
и картография, техник по геодезия и картогра-
фия – съдебна строително-техническа експертиза, 
геодезия, кадастър и регулация; кадастрални и 
регулационни планове.

Снежанка Георгиева Боцева – Промишлено 
и гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, строително-техническа експертиза, 
оценяване на съответствието на инвестиционни-
те проекти и/или упражняване на строителен 
контрол, издадено от ДНСК – София – валидно 
до 17.06.2024 г.

Ставри Анастасов Бакалов – Транспортна тех-
ника и технологии, професионален бакалавър по 
транспортна техника и технологии; автомобилен 
експерт; изготвяне на експертни оценки за ос-
тойностяване на леки автомобили и калкулация 
на щети; съдебна автотехническа експертиза.

Станимир Михайлов Карапетков – Хидрав-
лични машини и съоръжения, инженер-механик, 
съдебна инженерно-техническа експертиза; съ-
дебна автотехническа експертиза.

Станчо Колев Станчев – Двигатели с вътрешно 
горене, машинен инженер, съдебна инженерно-
техническа експертиза, съдебна автотехническа 
експертиза, съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза.

Стела Цонева Божинова – Промишлено и 
гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, съдебна строително-техническа 
експертиза, оценка на недвижими имоти.

Стефан Каменов Мутафчиев – Машиностро-
ителни технологии и поизводствена техника; 
Технология и управление на транспорта; машинен 
инженер; съдебна инженерно-техническа експер-
тиза; съдебна автотехническа експертиза; съдебна 
инженерно-технологична експертиза.

Стефан Петров Жеков – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, съдебна строително-техническа експертиза.

Стефка Стойчева Караманова – Архитекту-
ра, архитект, съдебна строително-техническа 
експертиза.

Стоян Манов Стоянов – Геодезия и кар-
тография; Геодезия, техник по строителство и 
архитектура; инженер-геодезист, съдебна инже-
нерно-техническа експертиза.

Стоян Митков Гунгалов – Ремонт и експлоа-
тация на автотранспортна техника; Автотехни-
ческа експертиза, магистър-инженер, съдебна 
автотехническа експертиза, съдебнооценителска-
автотехническа експертиза, надеждност и техни-
ческа диагностика на автотранспортна техника, 
експерт-оценител на МПС.

Стоян Сашов Кръстанов – Информационни 
технологии в съдебната и изпълнителната власт, 
съдебна компютърно-техническа експертиза.

Стоян Тодоров Василиев – Архитектура, архи-
тект, строително-техническа експертиза.

Таня Стоянова Бачовска – Електронна тех-
ника; Счетоводство и анализ, електроинженер; 
икономист, съдебна инженерно-техническа екс-
пертиза.

Татяна Александрова Яръмова – Промишлено 
и гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, строително-техническа експертиза.

Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – Про-
мишлено и гражданско строителство – конструк-
ции, строителен инженер по ПГС, съдебна ин-
женерно-техническа експертиза.

Теменужка Иванова Узунова – Строителство 
и архитектура, среден техник по строителство и 
архитектура, оценка на недвижими имоти, дел-
би, ценообразуване на жилища, определяне на 
технико-икономически показатели на обектите, 
определяне на пазарна цена на имоти, изготвяне 
на количествени сметки за обекти, степен на 
завършеност на обектите, оценки при делби на 
имоти.

Тихомир Недев Георгиев – Геодезия, инже-
нер-геодезист, съдебна инженерно-техническа 
експертиза.

Тодор Емилов Калев – Трактори и кари; Фи-
нанси, машинен инженер; икономист, съдебна 
автотехническа експертиза.
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Тодор Павлов Павлов – Каростроене и авто-
транспортна техника, машинен инженер, инже-
нерно-техническа експертиза; автотехническа 
експертиза; инженерно-технологична експертиза.

Христина Йорданова Христозова – Архитекту-
ра, архитект, инженерно-техническа експертиза; 
строително-техническа експертиза.

Христо Георгиев Полонов – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер, 
съдебна строително-техническа експертиза.

Хубена Иванова Салджиева – Архитектура, 
архитект, съдебна строително-техническа екс-
пертиза.

Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, инже-
нер-земеустроител, съдебна инженерно-техниче-
ска експертиза; строително-техническа експер-
тиза; съдебно-енергийна експертиза, енергийна 
експертиза от водни източници.

Янка Николова Ранделова – Промишлено и 
гражданско строителство – конструкции, строите-
лен инженер по промишлено и гражданско стро-
ителство – конструкции, инженерно-техническа 
експертиза; строително-техническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Атанас Костов Атанасов – Технология на 

каучука и пластмасите; инженер-химик, съдебно-
екологична експертиза, екологично законодател-
ство – ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.

Борис Стефанов Янков – Селекция и семе-
производство, агроном-селекционер, кандидат 
на селскостопанските науки, професор по рас-
тениевъдство, съдебно-ботаническа експертиза.

Борислав Петров Матеев – Биология, биолог; 
магистър по обществено здраве и здравен ме-
ниджмънт; Молекулярна биология и биотехноло-
гия – молекулярен биолог и биотехнолог, съдебно-
биологични експертизи, човешка репродукция и 
инвитро оплождане, асистирана репродукция и 
клинична ембриология.

Владимир Асенов Илиев – Технология на 
силикатите и свързващите вещества, инженер-
химик, съдебно-екологична експертиза, техноло-
гия на силикатите, екологично законодателство, 
ЗООС – процедури по ОВОС и екологична 
оценка.

Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – Био-
логия, биолог със специализация екология, 
съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоо-
логическа експертиза; съдебно-микробиологична 
експертиза; съдебно-ентомологична експертиза; 
съдебно-екологична експертиза, екология и опаз-
ване на околната среда, биоразнообразие, битови, 
производствени, строителни, опасни отпадъци, 
разрешителни и лицензионни режими във връзка 
с прилагане на екологичното законодателство, 
води, атмосферен въздух, почви; екологични щети, 
качество на атмосферен въздух (КАВ) и замър-
сяване на околната среда, оценка на земеделски 
земи и недвижими имоти.

Калин Велков Велев – Биология, биолог, 
съдебно-зоологическа експертиза; съдебно-еко-
логична експертиза.

Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-
градинарство, агроном – лозаро-градинар; сче-
товодител; експерт по оценка на въздействието 
върху околната среда – земи и почви, съдебно-
ботаническа експертиза в селското стопанство; 
съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза 
в селското стопанство; съдебно-екологична екс-
пертиза в селското стопанство. 

Петра Лозанова Недева – Технология на си-
ликатите; Медицинска радиационна физика и 
техника, инженер-химик; магистър по медицинска 
радиационна физика и техника, съдебно-екологич-
на експертиза, чистота на храни, растителност, 
води, въздух, почви, радиоактивност.

Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, ин-
женер-земеустроител, съдебно-екологична екс-
пертиза.

Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженер-
ство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; 
магистър по икономика; външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн; съдебно-екологична екс-
пертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

Виолета Викторова Николова – Технология 
на тютюна, захарта, растителните масла и коз-
метичните препарати, доктор по технология на 
тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химиче-
ска експертиза; съдебно-физическа експертиза; 
съдебна физико-химическа експертиза, касаещи 
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Галина Атанасова Георгиева – Физика и химия, 
учител по физика и химия, съдебно-химическа 
експертиза; съдебна физико-химическа експер-
тиза, служител на сектор БНТЛ към отдел КП 
при ОДМВР – Пловдив.

Златко Иванов Маринов – Електротехника; 
електроинженер; електрически апарати; меди-
цинска техника и апаратура, съдебно-физическа 
експертиза.

Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; 
научна степен „доктор“ в област „Техника“, съ-
дебна физико-химическа експертиза.

Любомир Митков Ангелов – съдебно-хими-
ческа експертиза; съдебна физико-химическа 
експертиза, служител на сектор БНТЛ към отдел 
КП при ОДМВР – Пловдив.

Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функ-
ционална биология, биохимик – клиничен химик, 
съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-
химическа експертиза.

Милена Йорданова Стойчева – Индустриална 
химия, инженер-химик, съдебно-химическа екс-
пертиза; съдебна физико-химическа експертиза, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

Михаил Цветков Маринов – Технология на 
полимерите, текстила и кожите, инженер-химик, 
съдебно-химическа експертиза, контрол на ка-
чеството на течните горива.

Николай Петков Николов – Технология на 
тютюна, захарта, растителните масла и козме-
тичните препарати, инженер-технолог, съдебно-
химическа експертиза; съдебно-физическа екс-
пертиза; съдебна физико-химическа експертиза, 
касаещи тютюна, тютюневите и свързаните с 
тях изделия.

Петра Лозанова Недева – Технология на 
силикатите; Медицинска радиационна физика 
и техника, инженер-химик; магистър по меди-
цинска радиационна физика и техника, съдебно-
химическа експертиза; съдебно-физическа екс-
пертиза; съдебна физико-химическа експертиза, 
органични и неорганични вещества и материали; 
химически фактори на околната и работната 
среда – химически газове или пари; естествени 
материали – камък, пясък, почва, растителност; 
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химически замърсители в храните; свързващи 
вещества и строителни материали – цимент, 
керамика, стъкло, тухли, бетон и др.; радио-
активност, открити и закрити източници на 
йонизиращи лъчения; шум, вибрации, условия 
на труд – прах, осветеност.

Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инже-
нер-химик; техника и технология на взривните 
работи, съдебно-химическа експертиза; съдебно-
физическа експертиза; съдебна физико-химическа 
експертиза.

Стоян Илиев Бонев – Инженерна химия, 
инженер-химик, съдебно-химическа експер-
тиза; съдебна физико-химическа експертиза, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Александър Спасов Цанков – Селскостопан-

ско машиностроене, машинен инженер, съдеб-
на инженерно-техническа експертиза; съдебна 
инженерно-технологична експертиза, касаещи 
земеделска и горска техника (самоходни, неса-
моходни и стационарни машини, съоръжения, 
инсталации и апарати, използвани в земеделието 
и горите); машини за земни работи (самоходни 
или теглени колесни, верижни или крачещи ма-
шини, извършващи изкопни работи, товарене, 
транспортиране, пробиване, сондиране, разсти-
лане, уплътняване или каналокопаене на земни, 
скални и други материали).

Борис Стефанов Янков – Селекция и семе-
производство, агроном-селекционер, кандидат 
на селскостопанските науки, професор по расте-
ниевъдство, съдебна агротехническа експертиза.

Васил Илиев Михов – Полевъдство, Селекция 
и семепроизводство; съдебна агротехническа 
експертиза.

Валентина Тодорова Тончева – Ветеринарна 
медицина, ветеринарен лекар, научна степен 
„доктор“, съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза; инспекция и контрол на биологични ферми 
и селскостопански преработващи предприятия.

Донка Нанова Ралчевска – Полевъдство, инже-
нер-агроном, съдебна агротехническа експертиза.

Любомир Алексиев Баталов – Трактори и кари; 
Управление на селското стопанство; Мениджмънт 
и маркетинг, машинен инженер; икономист по 
АПП; Управление и несъстоятелност на търговеца; 
автоексперт-оценител, съдебна агротехническа 
експертиза.

Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-
градинарство, агроном, лозаро-градинар; счетово-
дител; експерт по оценка на въздействието върху 
околната среда – земи и почви, съдебна агротех-
ническа експертиза в отрасли: растениевъдство, 
животновъдство и аграрна икономика – определя-
не на наеми, аренди/рентни вноски за земеделски 
земи във връзка със ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Мария Иванова Мънгова – Технология на 
зърносъхранението, мелничарството и хлебо-
производството, инженер-технолог; доктор по 
технология на преработката и съхранението на 
зърното, на зърнените продукти и на смесите, 
съдебна физико-химична и биохимична експер-
тиза на зърно, зърнени партиди, продуктите от 

преработката (брашно, грис, трици) и тяхното 
съхранение.

Никола Стефанов Кирков – Лозаро-градинар-
ство, агроном – лозаро-градинар; хербология, 
съдебна агротехническа експертиза, касаеща 
Програмата за развитие на селските райони към 
Европейския съюз.

Ралица Любомирова Мичева – Защита на 
растенията и почвата, инженер-агроном, съдебна 
агротехническа експертиза, контрол при произ-
водството, пускането на пазара, предлагането, 
съхранението, търговията, преопаковането на 
продукти за растителна защита в обекти; кон-
трол при пускането на пазара, предлагането, 
съхранението, търговията, преопаковането на 
торове, подобрители на почвата и хранителни 
субстрати; контрол при употребата на продуктите 
за растителна защита и употребата на торове, 
подобрители на почвата и хранителни субстрати 
в земеделските стопанства; контрол на биопро-
изводството в земеделските стопанства, както и 
контрол върху дейността на сертифициращите 
фирми – ОСП.

Стоянка Димитрова Параскова – Растителна 
защита, агроном по растителна защита, съдебна 
агротехническа експертиза, агротехнически и 
агробиологически експертизи и такива, свърза-
ни с биологични и микробиологични методи на 
защита на растенията от болести и вредители.

Тихомир Петров Трендафилов – Ветеринарна 
медицина, ветеринарен лекар, съдебна ветеринар-
номедицинска експертиза.

Цветана Димитрова Гогалчева – агроном-по-
левъд, съдебна агротехническа експертиза.

Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженер-
ство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; 
магистър по икономика; външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн; съдебна агротехническа 
експертиза.

10. Клас „Оценителни експертизи“
Александър Спасов Цанков – Селскостопанско 

машиностроене, машинен инженер, оценка на 
машини и съоръжения.

Ана Савова Зайкова – Техникум по строител-
ство и архитектура – строителство и архитектура, 
строителен техник, оценка на недвижими имоти.

Антоанета Иванова Дженева – Архитектура, 
архитект, оценка на търговски предприятия и 
вземания; оценка на недвижими имоти; оценка 
на други активи – архитектурни паметници на 
културата и интериор.

Блага Романова Димитрова – Счетоводство и 
анализ, икономист, оценка на недвижими имоти.

Борис Кирилов Гиздаков – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер, 
оценка на недвижими имоти.

Боряна Константинова Неделчева – Финанси; 
Социално и застрахователно дело; икономист-
финансист; икономист – застраховане, оценка на 
недвижими имоти.

Величка Василева Христозова – ПГС – кон-
струкции; строителен инженер по ПГС, Геодезия, 
фотограметрия и картография; техник по геодезия, 
оценка на недвижими имоти.
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Венцислав Борисов Ненов – Машини и апарати 
на ХВП, машинен инженер, оценка на машини и 
съоръжения; оценка на недвижими имоти.

Веселина Борисова Запрянова – ПГС; финан-
сист, строителен инженер; счетоводител; съдебен 
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни 
активи; оценка на недвижими имоти.

Георги Николов Камбуров – Земеустройство, 
инженер-земеустроител, оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения, земеустройство и 
кадастър на извънселищните територии (земе-
делски и горски площи).

Димитрийка Иванова Маринова – Строител-
ство и архитектура, среден техник по строителство 
и архитектура, оценка на недвижими имоти.

Димитър Ботев Спасов – Макроикономика, 
Организация и технология на счетоводството, 
оценка на недвижими имоти.

Зоя Янева Георгиева – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти, удостоверение 
за оценяване съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строителен над-
зор – валидно до 13.05.2019 г.

Иван Григоров Петрунов – Счетоводство и 
контрол, икономист, оценка на недвижими имоти; 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Иван Николов Иванов – Топлинна и масо-
обменна техника; патентно-лицензионна дей-
ност, машинен инженер, оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост, 
представител по индустриална собственост – изо-
бретения и полезни модели пред Патентното 
ведомство на Република България; представител 
по марки, географски означения и промишлен 
дизайн пред Патентното ведомство на Република 
България; представител по изобретения (патен-
тен представител) пред Европейското патентно 
ведомство – Мюнхен, Германия; представител по 
търговски марки и дизайни към Ведомството по 
хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, 
Испания.

Иванка Стоева Генова – Строителство и ар-
хитектура; Счетоводство и контрол, техник по 
строителство и архитектура; магистър по иконо-
мика, оценка на недвижими имоти; оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения; оценка на 
цели предприятия – дялове и акции от капитала.

Йорданка Боянова Йорданова – Геодезия и 
картография, строител по специалност „Геодезия 
и картография“, оценка на земеделски земи и 
трайни насаждения.

Йорданка Димитрова Ангелова – Промишлено 
и гражданско строителство – технология, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство – технология, оценка на недвижи-
ми имоти; оценка на търговски предприятия и 
вземания.

Йорданка Танева Василева – Икономика и 
управление на селското стопанство, икономист 
по АПП, оценка на недвижими имоти.

Костадин Иванов Генев – Финанси, иконо-
мист-банкер, оценка на недвижими имоти; оценка 
на машини и съоръжения; оценка на търговски 
предприятия и вземания; оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Кремена Пейкова Манова – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство; ин-
женер-конструктор, оценка на недвижими имоти, 
цени и ценообразуване в строителството.

Людмила Христова Лендрова-Енева – Стро-
ителство и архитектура; Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, техник по 
строителство и архитектура; строителен инженер 
по ПГС, оценка на недвижими имоти; оценка на 
търговски предприятия и вземания.

Мариана Димова Ангелова – Икономическа 
педагогика; специалист по маркетинг-учител; 
съветник по икономика – правни въпроси (про-
курист, търговски пълномощник); експерт по съ-
дебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител 
на благородни метали, бижута и скъпоценни 
камъни; съдебен експерт-оценител на цели пред-
приятия, финансови институции, недвижими 
имоти, машини и съоръжения и други активи; 
курс за експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи. 

Марийка Апостолова Георгиева – Озеленяване 
на населените места, техник по зелено строител-
ство, оценка на недвижими имоти.

Маринка Йорданова Веселинова – Лозаро-
градинарство, агроном, лозаро-градинар; сче-
товодител; експерт по оценка на въздействието 
върху околната среда – земи и почви, оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Мария Иванова Тончева – Счетоводна от-
четност, икономист-счетоводител, оценка на 
търговски предприятия и вземания.

Мария Петрова Михайлова – Строителство и 
архитектура, техник по строителство и архитек-
тура, оценка на недвижими имоти.

Милка Енчева Енева – Икономика на вътреш-
ната търговия; икономист; управление и техно-
логия на търговската дейност, оценка на недви-
жими имоти; оценка на търговски предприятия 
и вземания; оценка на машини и съоръжения, 
наемни цени на имоти; оценка на движими вещи 
и наемни цени на движими вещи.

Надка Колева Цинигарова – Строителство 
и архитектура; Счетоводство и контрол, иконо-
мист-счетоводител, оценка на недвижими имоти; 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 
оценка на търговския предприятия и вземания.

Надя Ангелова Стефанова – Електронна тех-
ника и микроелектроника; инженер по електро-
ника и автоматика, оценка на недвижими имоти; 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Никола Йорданов Гаров – Технология на 
машиностроенето, машинен инженер, оценка 
на недвижими имоти; оценка на машини и съо-
ръжения.

Николай Стефанов Ненков – Счетоводна 
отчетност, икономист-счетоводител; държавен 
финансов контрол, оценка на търговски пред-
приятия и вземания.

Нина Ганчева Демирева-Иванова – Промиш-
лено и гражданско строителство – технология, 
строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, оценка на недвижими имоти, екс-
перт по недвижими имоти, ремонт и обследване 
на енергийна ефективност на сгради.
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Петко Динчев Тороманов – Технология на 
микробиологичните и ферментационни продукти. 
Технология на пивото и безалкохолните напитки; 
Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; 
икономист-организатор по производството, оцен-
ка на интелектуалната собственост и авторски 
права; оценка на нематериални дълготрайни 
активи – марки, лицензии, географски означения, 
програмни продукти, ноу-хау; оценка на маши-
ни, съоръжения и оборудване – машиностроене, 
хранителна и преработваща промишленост; 
медицинска техника; транспортни средства; 
инженеринг; оценка на инвестиции и инвести-
ционен проект.

Пламен Желев Желев – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, инженер по 
промишлено и гражданско строителство, оценка 
на недвижими имоти.

Ради Христов Ганев – АВ-боеприпаси, инже-
нер-химик; техника и технология на взривните 
работи, оценителна експертиза на въоръжение и 
бойни припаси, сертификация на качеството на 
военна и специална продукция.

Радко Стоянов Калапанков – ОПУП, иконо-
мист по промишлеността; финансово-счетоводна 
и правна дейност, оценка на недвижими имоти; 
оценка на търговски предприятия и вземания; 
оценка на машини и съоръжения.

Ралица Гълъбова Терзиева – Маркетинг; Ме-
ниджмънт, магистър по мениджмънт, оценка на 
недвижими имоти.

Румен Николов Лемберов – Промишлено и 
гражданско строителство, строителен инженер 
по технология на строителството, оценка на 
недвижими имоти.

Румяна Ангелова Иванова-Николова – Архи-
тектура, архитект, оценка на недвижими имоти.

Румяна Богданова Кирова – Транспортно 
строителство – пътно строителство, строителен 
инженер по транспортно строителство; мениджър 
по маркетинг и иновация, оценка на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения; оценка 
на търговски предприятия и вземания, определяне 
на равностойното парично обезщетение по реда 
на ЗОбС, ЗДС; цени и ценообразуване в строи-
телството; пазарни наеми, финансови активи и 
финансови институции.

Румяна Христова Славкова – Металургия на 
черните метали, инженер металург; ИОУПП –  
ХМП, с повишена икономическа подготовка, 
оценка на недвижими имоти; оценка на търговски 
предприятия и вземания.

Станимира Петрова Сакутска – Икономика 
на строителството, икономист, счетоводство и 
одитинг на нефинансови предприятия, оценка 
на недвижими имоти.

Станчо Колев Станчев – Двигатели с вътрешно 
горене, машинен инженер, оценка на машини и 
съоръжения.

Стефан Петров Жеков – Промишлено и граж-
данско строителство – конструкции, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти.

Сукиас Онник Дердерян – Далекосъобщителна 
техника, инженер, оценка на недвижими имоти, 
оценка на наеми.

Таня Стоянова Бачовска – Електронна тех-
ника; Счетоводство и анализ, електроинженер; 

икономист, оценка на недвижими имоти; оценка 
на търговски предприятия и вземания.

Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – Про-
мишлено и гражданско строителство – конструк-
ции, строителен инженер по ПГС, оценка на 
недвижими имоти.

Цветанка Ангелова Лефтерова – Промишлено 
и гражданско строителство – конструкции, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, оценка на търговски предприятия 
и вземания; оценка на недвижими имоти.

Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженер-
ство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; 
магистър по икономика; външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн; оценка на недвижими 
имоти; оценка на машини и съоръжения, наеми.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Атанас Игнатов Владиков – доктор по ико-

номика и организация на труда; доцент по 
професионално направление 3.8. Икономика, 
икономист; експертизи за разходите и ползите за 
постигането на емисионни нива от замърсители 
на околната среда, свързани с най-добри налични 
техники; оценка на човешкия капитал – ин-
вестиции в образование и възнаграждения на 
пазара на труда.

Боян Стефанов Костадинов – Финанси; Меж-
дународни отношения, магистър по икономика; 
магистър по международни отношения, контрол 
и управление на проекти с финансиране от опе-
ративни програми и други фондове, завършени 
курсове – „Структурни фондове. Финансиране 
на проекти за периода 2007 – 2013 по линия на 
Оперативните програми“; „Разработване на про-
екти по програми на ЕС“.

Валентин Ивайлов Стоянов – Ел. снабдяване 
и ел. обзавеждане, електроинженер, експерт по 
безопасност и здраве при работа, безопасност в 
строителството, промишлеността, мините, елек-
тробезопасност, пожарна и аварийна безопасност, 
свързани с КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.

Валентин Христов Динков – Организация на 
производството и управление на промишленото 
производство, икономист, кредитиране от небан-
кови финансови институции.

Васил Николов Карапандов – Подемно-транс-
портни, строителни и минни машини, машинен 
инженер, експертиза по безопасност на труда.

Георги Стефанов Голев – Горско стопанство, 
инженер по горско стопанство, съдебна горско-
стопанска експертиза.

Гинка Запрянова Динкова – Електромонтьор 
на електронно-изчислителна техника, ел. монтьор 
на електронно-изчислителна техника, организация 
на производството (управление) на сладкарски 
изделия, маркетинг и пазарна политика, пазарни 
и ценови проучвания.

Даниел Иванов Тосков – Бизнес администра-
ция; Политики и стратегии в публичната адми-
нистрация, магистър мениджър, Еврофондове в 
земеделието.

Диана Валентинова Стоянова – Екология и 
опазване на околната среда, магистър по еко-
логия – безопасност на труда, екологичен риск 
и действия при бедствия и аварии, експерт по 
безопасност и здраве при работа, безопасност в 
строителството, оценка на риска в предприятията, 
пожарна и аварийна безопасност, трудови злопо-
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луки, експертизи, свързани с трудовоправното 
законодателство, изискванията за безопасност и 
здраве при работа, КТ, ЗЗБУТ, КСО и др.

Димитър Иванов Андреев – Видеоанализ и 
лицева идентификация, служител на сектор БНТЛ 
към отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Живка Василева Герова – Противодействие 
на престъпността и опазване на обществения 
ред, видеоанализ и лицева идентификация, 
служител на сектор БНТЛ към отдел КП при 
ОДМВР – Пловдив.

Ивайло Георгиев Йотков – Биология, биолог, 
еколог, съдебно-екологична експертиза, екология 
и опазване на околната среда, разрешителни и 
лицензионни режими във връзка с прилагане на 
екологичното законодателство.

Ивко Пенков Иванов – магистър-инженер; 
научна степен „доктор“ в област „Техника“, фрак-
тодиагностични експертизи, експертизи относно 
веществено доказване на причини, условия и мо-
мент на възникване на разрушаване, разкъсване, 
откъсване, електротермично (механизъм „КС“/
механизъм „ЕлЕ“) прекъсване, взривяване и 
взломяване (момент, посока и оръдие на взлома) 
на метални, неметални и композитни веществени 
доказателства и други обекти.

Калинка Илиева Илиева – Ел. енергетика 
и ел. обзавеждане на промишлени предприя-
тия; Счетоводство и контрол; Финанси; среден 
електротехник; съдебен експерт (вещо лице) за 
оценка на стопанско имущество – правни и ад-
министративни въпроси на оценките, оценка на 
автотракторна и стопанска техника, оценка на 
земеделска земя, сгради, растениевъдна и живот-
новъдна продукция; професионален бакалавър по 
икономика (счетоводител); магистър по финанси, 
електротехническа експертиза, въвеждане и екс-
плоатация на ел. машини и ел. апаратура в ел. 
уредби и предприятия; оценка на ел. инсталации, 
ел. машини, апаратура, мерителни прибори и ав-
томатика; наредби и правилници за безопасност 
и хигиена на труда в ел. уредби високо, средно и 
ниско напрежение, кабелни и въздушни линии, ел. 
машини и съоръжения, контролно-измервателни 
уреди и апаратура.

Красимира Василева Вътева – Славянска фи-
лология, специалист по български език и литера-
тура и полски език и учител по български език 
и литература, съдебно-педагогическа експертиза.

Людмила Стойкова Добрева – Лозаро-гради-
нарство; Биологична и интегрирана борба срещу 
вредителите по селскостопански култури, инже-
нер-агроном; Европейски фондове в земеделието; 
подпомагане на българските фермери по мерките 
от Общата селскостопанска политика (ОСП) на 
Европейския съюз (ЕС) – директни плащания, в 
т.ч. и национални доплащания, средства за па-
зарна подкрепа, както и мерките от Програмата 
за развитие на селските райони.

Мая Иванова Кичева – Молекулярна и функ-
ционална биология, биохимик – клиничен химик, 
идентификация и установяване на произход на 
животински видове; определяне пол на птици; 
определяне състав и произход на хранителни 
продукти, суровини и фуражи, включително 
генномодифицирани организми, с молекулярно-
генетични методи; експертиза по писмени данни.

Мишо Иванов Мацанков – Електротехника, 
магистър-инженер, енергийна експертиза.

Маник Оник Кюркчиян – Автоматизация на 
производството в хранително-вкусовата промиш-
леност; патентно дело, инженер по автоматизация 
на производството; патентен специалист, лицен-
зиран оценител на нематериални активи.

Надя Силуанова Иванова – Счетоводство и 
контрол, магистър по икономика, верификация на 
разходи по проекти, финансирани от европейски 
и други фондове и донори; оценка на проектни 
предложения, финансирани от европейски и други 
фондове и донори; допустимост на разходи, отчи-
тане и изпълнение на дейности; изпълнение, мо-
ниторинг и управление на проекти, финансиране 
от европейски и други фондове; законосъобразност 
при провеждане на процедури за възлагане и избор 
на изпълнител; установяване на действителност 
на доставка на продукти, услуги и строително-
монтажни работи/физически контрол на място 
с цел удостоверяване на наличието на оборуд-
ването и степента на извършване/приключване 
на строително-монтажни работи; установяване 
на законосъобразността и целесъобразността 
на изпълнените дейности и извършени разходи, 
включително дали са действително извършени, 
точни и допустими; документиране и отчитане 
на проекти, финансирани от европейски и други 
фондове.

Наталия Феодорова Дрешер – Технология 
на растителните мазнини и етеричните масла, 
инженер-технолог, технология на растителните 
мазнини и етеричните масла, технологични за-
дачи в областта на тютюните, растителните и 
етерични масла, парфюмерия, козметика, миещи 
и перилни препарати.

Недялка Петрова Гарова – Биология, биолог, 
учител по биология с втора специалност по химия; 
сурдопедагог, сурдопедагогика и сурдопсихология.

Николай Георгиев Костадинов – Биотехноло-
гични процеси, биотехнолог, експертиза за иден-
тификация на човека, експертиза на веществени 
доказателства, служител на сектор БНТЛ към 
отдел КП при ОДМВР – Пловдив.

Николай Гинчев Тюфекчиев – Биохимия и 
микробиология, биохимик, микробиолог със 
специализация вирусология, идентификация и 
установяване на произход на животински видове; 
определяне пол на птици.

Николай Симеонов Кисьов – Промишлено 
риболовство, инженер-механик; рибарство и 
аквакултури, независим експерт-консултант по 
рибарство, риболовно право и аквакултури.

Петко Динчев Тороманов – Технология на 
микробиологичните и ферментационни продукти. 
Технология на пивото и безалкохолните напитки; 
Техн. икон. план. в к-т ИЗОТ, инженер-технолог; 
икономист-организатор по производството, мар-
кетинг и пазарна политика; реклама; оценка на 
пазарен дял; пазарни и ценови проучвания.

Стефан Петров Бечев – Стопанско управление; 
Горско стопанство, стопански мениджър, стопа-
нисване на горите, магистър-инженер по горско 
стопанство, съдебна лесотехническа експертиза.

Тенчо Петков Стоев – Икономическа ин-
форматика; Използване и поддържане на ЕИМ; 
Национална сигурност и отбрана, икономист-
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информатик; инженер по изчислителна техника; 
човешки ресурси.

Теньо Николов Манолов – Счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, контрол, уп-
равление и отчетност на програми и проекти, 
финансирани от оперативни програми на ЕС  
и/или други фондове.

Цветана Николова Николова – Стоматология, 
Обща стоматология; експертиза по медицински 
документи; експертиза за усложнения от непра-
вилно лечение на зъбите и неправилно изработени 
ортопедични конструкции и травматични увреди 
в челюстната област и зъбите.

Цветелин Кирилов Иванов – Икономика – биз-
нес администрация, икономист, митнически режи-
ми и процедури, мерки на търговската политика, 
Инкотермс 2000, Интрастат и международен 
автомобилен транспорт.

Чавдар Илиев Косев – Земеустройство, ин-
женер-земеустроител, хидроложки експертизи; 
оценка на риска от наводнения на изградени 
язовири; оценка на безопасна експлоатация на 
изградени язовири в експлоатация; оценка на 
аварийните планове на язовири, водоеми и ко-
рекции; мониторинг на изброените експертизи.

Чавдар Симеонов Пантев – Агроинженер-
ство – агроекология; Финанси; инженер-агроном; 
магистър по икономика; външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн; външно и вътрешно озе-
леняване.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при 

Окръжния съд – Пловдив, за 2023 г.

Английски език
Венета Димова Узунова – Английска фило-

логия; ниво на владеене С1 – С2, бакалавър по 
английска филология.

Златка Василева Червенкова – английски 
език; диплома за висше образование специалност 
„Английска филология“.

Николета Николаева Георгиева – Английска 
филология; магистър по английски език и упра-
вление в бизнеса с професионална квалификация 
„филолог – преводач и специалист по управление 
в бизнеса“.

Татяна Тодорова Начкова – Английска филоло-
гия; магистър по английска филология – превод 
и бизнес комуникация с професионална квали-
фикация „филолог преводач и специалист по 
бизнес комуникация“.

Руски език
Валя Иванова Кръстанова – руски език; ди-

плома за висше образование, специалност „Руска 
филология“.

Стефан Крумов Арнаудов – руски език; пред-
ставена справка за хорариум по руски език.

Турски език
Георги Методиев Раянлиев – турски език; 

свидетелство за ниво на владеене на език – ниво 
С1 (CEFR).

Шенол Шериф Яшар – турски език; удосто-
верение за ниво на владеене на език – ниво С2.

Гръцки език
Мария Георгиева Михайлова – гръцки език; 

сертификат за ниво на владеене на език – ниво Г.

Немски език
Лили Славчева Нешева – немски език; удосто-

верение за висше образование с професия „пре-
водач на техническа литература – немски език“.

Надежда Косева Йорданова-Рамдан – немски 
език; диплома за висше образование със специ-
алност „Немска филология“.

Стефан Крумов Арнаудов – немски език; ре-
гистриран при МВнР за извършване на преводи 
на официални (публични) документи и книжа от 
български език на чужди езици и от чужди езици 
на български език, с работен език – немски.

Иврит
Женя Радославова Шамис – иврит; свидетел-

ство за завършен курс в Израел – ниво А, Б, Д; 
протокол на изпитна комисия на СУ „Св. Климент 
Охридски“ за положен изпит за установяване 
степента на владеене на иврит.

Полски език
Десислава Янушова Желязкова – полски език; 

сертификат за ниво на владеене на език – ниво С1.
Италиански език
Мария Тодорова Бояджиева-Динчева – ита-

лиански език; диплома за висше образование, 
заклет преводач към МВнР.

Цонка Радева Тянкова – италиански език; 
сертификат за ниво на владеене на език – С2.

Сръбски, хърватски и словенски език
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски и 

словенски език; диплома за висше образование, 
заклет преводач към МВнР.

Френски език
Цонка Радева Тянкова – френски език; серти-

фикат за ниво на владеене на език – С2.
344

5. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Заповед № РС-4 от 23.01.2023 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-81 
от 8.12.2021 г. (ДВ, бр. 106 от 2021 г.) за обект: 
„Модернизация на железопътен участък Елин 
Пелин – Септември“, Обособена позиция 2 (Етап 
1а): „Модернизация на железопътната отсечка 
от км 42+200 до км 62+400“ за участъка от км 
53+400 до км 62+400 по път № 1 и от км 53+400 
до км 62+400 по път № 2“, на територията на 
землищата на: гр. Ихтиман, с. Стамболово и с. 
Мирово, община Ихтиман, Софийска област, при 
условията на чл. 60 от Административнопроцесу-
алния кодекс. 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 заповедта подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
526

54. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Хас-
ково, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с 
чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постановление с изх. 
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№ С230026-095-0000002/12.01.2023 г., издадено от 
публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, 
офис Хасково, възлага на Росица Гавазова, ЕГН 
7210****34, с адрес: Димитровград, ул. Христо 
Смирненски, следните недвижими имоти: 1. сграда 
с идентификатор 21052.1014.63.2 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед № РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с предназначение: склад, брой 
етажи: 1, площ 29 кв. м, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 21052.1014.63 с адрес: Ди-
митровград, ул. Гоце Делчев № 32, при граници 
за поземления имот: поземлени имоти с иденти-
фикатори 21052.1014.106, 21052.1014.54, 21052.1014.55, 
21052.1014.57, 21052.1014.62 и 21052.1014.64; 2. сграда 
с идентификатор 21052.1014.63.3 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед № РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с предназначение: гараж, брой 
етажи: 1, площ 39 кв. м, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 21052.1014.63 с адрес: Ди-
митровград, ул. Гоце Делчев № 32, при граници 
за поземления имот: поземлени имоти с иденти-
фикатори 21052.1014.106, 21052.1014.54, 21052.1014.55, 
21052.1014.57, 21052.1014.62 и 21052.1014.64; 3. сграда 
с идентификатор 21052.1014.63.7 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед № РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния 
директор на АГКК с предназначение: склад, брой 
етажи: 1, площ 16 кв. м, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 21052.1014.63 с адрес: Ди-
митровград, ул. Гоце Делчев № 32, при граници 
за поземления имот: поземлени имоти с иденти-
фикатори 21052.1014.106, 21052.1014.54, 21052.1014.55, 
21052.1014.57, 21052.1014.62 и 21052.1014.64. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението.
527

146. – Медицинският университет – Пловдив, 
във връзка с Решение № 363 от 1.06.2022 г. на 
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, 
т. 6 от Закона за висшето образование обявява 
конкурси за учебната 2022/2023 г. за редовни 
докторанти по следните научни специалности:

№ 
по 
ред

Област на висше образование, 
професионално направление и 

докторски програми

Редовно

1. 7. Здравеопазване и спорт, 7.1. 
Медицина

1.1. Гастроентерология 1
1.2. Патофизиология 1
1.3. Социална медицина и органи-

зация на здравеопазването и 
фармацията

2

2. 7. Здравеопазване и спорт, 7.2. 
Дентална медицина

2.1. Детска дентална медицина 1
3. 7. Здравеопазване и спорт, 7.4. 

Обществено здраве
3.1. Икономика на здравеопазването 1
3.2. Медицинска информатика 1
За участие в конкурса се подават следните 

документи съгласно Правилника за прилагане 
на Закона за развитието на академичния състав 
в Република България, изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 

2019 г., във връзка със ЗРАСРБ (изм., ДВ, бр. 17 от 
2020 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив, нормативни 
актове: 1. заявление до ръководителя на научна-
та организация; 2. автобиография в европейски 
формат, подписана от кандидата; 3. нотариално 
заверено копие от дипломата за ОКС „магистър“ 
и приложението към нея или нотариално заве-
рено копие на академична справка; 4. списък на 
публикации (ако има такива); 5. квитанция за 
внесена административна такса – 100 лв. Таксите 
се внасят в клона на банка „УниКредит Булбанк“. 
Кандидатите за докторанти следва да имат пред-
вид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, 
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона 
за висшето образование. Полага се писмен изпит 
по специалността и по един избран от кандидата 
чужд език (английски, немски, френски и испан-
ски). На основание Решение № 373 от 22.04.2021 г. 
на Министерския съвет, приложение № 19 към 
т. 1, докторантите заплащат еднократна такса за 
обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване 
на документи – 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Адрес за справки, 
контакти и подаване на документи: Пловдив, 
бул. В. Априлов № 15А, Научен отдел: Д. Русев, 
тел.: 032/200 544; 0877 124 007; А. Даскалова, 
тел.: 032/200 511; 0882 512 598; Д. Шумкова, тел.: 
032/200 541; 0882 512 598.
494 

86. – Институтът по физика на твърдото 
тяло – БАН, София, обявява конкурс за ака-
демична длъжност главен асистент по профе-
сионално направление 4.1. Физически науки, 
научна специалност „Лазерна физика, физика 
на атомите, молекулите и плазмата и физика 
на вълновите процеси“ – един, за нуждите на 
лаборатория „Атомна спектроскопия“, със срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в канцеларията на инсти-
тута – 1784 София, бул. Цариградско шосе № 72,  
тел. 02/87 73 492.
493

1. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за ПУП – парце-
ларен план за елементите на техническата инфра-
структура за външно електрозахранване с кабели 
ниско напрежение 1 kV на УПИ XXXVII-23.25, 
кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.23.25. 
Трасето на новопроектираната въздушна елек-
тропроводна линия НН преминава през ПИ 
77246.24.31, 77246.166.17, 77246.166.1, 77246.166.18, 
77246.23.31 и 77246.23.30. Сервитутът на ел. про-
вода е по 1,25 м успоредно от всяка страна, общо 
2,50 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
508

2. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за ПУП – парце-
ларен план за елементите на техническата инфра-
структура за обект: „Нов въздушен кабел НН за 
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външно електрозахранване на „жилищна сграда“, 
намираща се в УПИ ІІІ-42.1, кв. 2, м. Върганов 
рид, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.42.18“. 
Трасето на новопроектираната въздушна електро-
проводна линия НН започва от съществуващ МТП 
„Черква“, разположен в урбанизираната територия 
на с. Хераково, преминава през ПИ 77246.158.26, 
77246.156.86 и 77246.42.12, землище на с. Хераково, 
и достига до имотната граница на ПИ 77246.42.18. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 242 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
509

3. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 144 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 
електрозахранване на жилищна сграда, намираща 
се в УПИ XXXII-20.260 от кв. 14, кв. Максим 
Горки, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 
58606.20.260“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 
от ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
510

4. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 145 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за спе-
циализиран подробен устройствен план – план 
за регулация и план за застрояване (ПРЗ) за 
територията на индустриален парк „София – Бо-
журище“, м. Спорното, с. Гурмазово, община 
Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
511

5. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 146 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 
електрозахранване на „еднофамилна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ VIII-22.343 от кв. 
49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.343 
и „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се 
в УПИ VI-022057 от кв. 49, с. Гурмазово, ПИ с 
идентификатор 18174.22.57“. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението 
могат да бъдат подавани от заинтересованите 

лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад-
министративния съд – София област, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
512

6. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 147 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Нов кабел НН за външно електро-
захранване на еднофамилна жилищна сграда, 
намираща се в УПИ XVIII-18.990 от кв. 1, м. 
Мъртвак, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 
18174.18.990“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 
от ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
513

7. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 148 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 
електрозахранване с кабели НН на жилищна 
сграда и гараж, намиращи се в УПИ ХХІІІ-014025 
от кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 
58606.14.192“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 
от ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
514

8. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 149 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за по-
дробен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Външно електрозахранване с нова 
въздушна линия НН 1 kV за „работилница за 
сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, 
склад и административна сграда“, намираща се в 
УПИ IV-040148, 040149, 40143, кв. 6, м. Стопански 
двор, с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
515

9. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 150 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия за обект: 
„Нов кабел НН за външно електрозахранване 
на еднофамилна жилищна сграда, намираща се 
в УПИ VII-42.399 от кв. 76, с. Пролеша, ПИ с  
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идентификатор 58606.42.399“. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението 
могат да бъдат подавани от заинтересованите 
лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад-
министративния съд – София област, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
516

10. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 151 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия за обект: 
„Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV 
на масивна битова сграда, намираща се в ПИ 
с идентификатор 58606.40.255 по кадастралната 
карта на с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат 
да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
517

11. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 153 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 
електрозахранване на еднофамилна жилищна 
сграда, намираща се в УПИ XII-014095 от кв. 5, 
м. Беличко поле, с. Хераково, ПИ с идентифи-
катор 77246.14.163“. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да 
бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок 
обнародването в „Държавен вестник“.
518

12. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 155 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура на 
линеен обект извън границите на урбанизираната 
територия за осигуряване на транспортен достъп 
до имот с идентификатор 77246.11.78, м. Локви, с. 
Хераково, община Божурище, в обхват: част от 
полски път с идентификатор 77246.1.37.25 и част 
от полски път с идентификатор 77246.1.36.39 по 
КККР на с. Хераково, община Божурище. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения 
срещу решението могат да бъдат подавани от 
заинтересованите лица чрез Общинския съ-
вет – Божурище, до Административния съд – Со-
фия област, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
519

1. – Община Дупница на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересо-
ваните, че с протокол от 5.12.2022 г. на коми-

сия, назначена със Заповед № ОА-ДС-19-14 от 
8.09.2022 г. на областния управител на област 
Кюстендил, са приети помощен план и план на 
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ 
за новообразуван поземлен имот № 04220.306.1, 
попадащ в поземлен имот № 04220.9.80, намиращ 
се в местност Топилата по кадастралната карта 
на с. Бистрица, община Дупница. На основание 
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по плановете и придружаващата 
ги документация до кмета на община Дупница. 
Плановете са изложени в сградата на Община 
Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 9.
495

13. – Община Елин Пелин на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен 
проект за ПУП – план за регулация и застро-
яване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор по КККР 
№ 52012.23.686, м. Над селото, землище на с. Нови 
хан, община Елин Пелин, за разделянето му на 
три нови УПИ XXIV – „за жилищно строител-
ство“, УПИ XXV – „за жилищно строителство“, 
със следните устройствени показатели: Н – до 
10 м; Пзастр. – до 40%; Кинт. – 1,0; Позел. – 40%; 
начин на застрояване – „свързано в два имота“, 
и УПИ XXVI – „за жилищно строителство“, със 
следните устройствени показатели: Н – до 10 м; 
Пзастр. – до 40%; Кинт. – 1,0; Позел. – 40%; начин 
на застрояване – „свободно“, както и ПУП – пар-
целарен план (ПП) за осигуряване на транспор-
тен достъп чрез промяна на предназначението 
на част от полски път ПИ с идентификатор по 
КККР № 52012.24.767 и отчуждаване на част от 
ПИ с идентификатор по КККР № 52012.23.686, 
намиращи се в м. Над селото, землище на с. 
Нови хан, община Елин Пелин.
530

1. – Община Тутракан на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за трасе на кабелна линия – външна кабелна 
връзка от граница на ПИ 73496.11.123 до стълб в 
сервитута на ВЕЛ „Гарван“ в ПИ 73496.11.124 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6 
от 4.02.2008 г. на АГКК – София (изграждане на 
линеен обект на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия). 
Проектното трасе на захранващия кабел 20 kV 
е с начало т. 9 (границата с ПИ 73496.11.123) и 
край – т. 5, стоманорешетъчен стълб (СРС), с 
дължина на преминаване – L = 98,19 м, и сер-
витут по 2 м отстрани, преминава през имот 
с идентификатор 73496.11.124 от КККР на гр. 
Тутракан. Кабелът ще бъде положен в изкоп. 
Имотът е с трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята: 6, собственост – частна, 
„Инфинити Солар 1“, ЕИК 206919457. Плановете 
и придружаващата ги документация са изложени 
в сградата на общинската администрация – Тут-
ракан, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. 
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На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация. 
496

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
АПК съобщава, че е постъпил протест от окръ-
жен прокурор Милена Любенова при Окръжната 
прокуратура – Добрич, срещу т. 4 и 5 на чл. 62, 
ал. 1 от Наредба № 3 за определянето и админи-
стрирането на местните данъци, такси и цени на 
услуги на територията на община Каварна, приета 
с Решение № 73 на Общинския съвет – Каварна, 
по протокол № 7 от заседание, проведено на 
29.03.2016 г., неколкократно изменяна и допъл-
вана, последно с Решение № 319 по протокол 
№ 32 от 3.08.2021 г. По протеста е образувано 
а.д. № 723/2022 г. по описа на Административния 
съд – Добрич, насрочено за 28.03.2023 г. от 13,15 ч.
497

Районният съд – Ардино, уведомява Мех-
мед Хилмиев Салиев, гражданин на Република 
Турция, роден на 14.08.1949 г., без регистриран 
постоянен адрес в Република България и с не-
известен адрес в чужбина, че има качеството 
на ответник по гр.д. № 159/2022 г. по описа на 
Районния съд – Ардино, образувано по предя-
вена от Анита Иванова Борисова от гр. Ардино 
против Мехмед Хилмиев Салиев, гражданин на 
Република Турция, роден на 14.08.1949 г., искова 
молба с правно основание чл. 21, ал. 4 от СК, 
като указва на същия, че в двуседмичен срок от 
обнародването на публикацията в „Държавен 
вестник“ следва да се яви в деловодството на 
Районния съд – Ардино, за получаване на пре-
пис от исковата молба и приложенията, както и 
да посочи съдебен адрес в седалището на съда, 
като при неизпълнение делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
528

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 
38 състав, указва на Татяна Петровна Иванова, 
родена на 25.07.1955 г., гражданка на Руската фе-
дерация, в двуседмичен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в 
гражданското деловодство на Бургаския районен 
съд, намиращо се в Бургас, ул. Александровска 
№ 101, ет. 3, стая № 19, за да є бъдат връчени 
книжа – искова молба с вх. № 38596/24.10.2022 г., 
предявена от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, седалище и адрес 
на управление: Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Вла-
димир Вазов № 3, и приложенията към нея, въз 
основа на които е образувано гр.д. № 6792/2022 г. 
по описа на съда и разпореждането за отговор по 
чл. 131 от ГПК. Указва на лицето, че ако не се 
яви да получи книжата, следва да посочи съдебен 
адрес, на който да є бъдат връчвани съобщени-
ята, като в противен случай производството ще 
се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК, като на 
ответницата Татяна Петровна Иванова ще бъде 
назначен особен представител.
529

Софийският градски съд с разпореждане от 
28.07.2022 г. отразява в регистъра на полити-
ческите партии по партидата на ПП „Българ-
ска социалистическа партия“, Решение № 100 
от 27.07.2022 г. на Върховния касационен съд, 
търговска колегия, второ отделение, по т.д. 
№ 1407/2022 г., както следва: Отменя решение от 
21.04.2022 г., постановено по ф.д. № 1969/1990 г. 
по описа на Софийския градски съд в частта, 
с която е допуснато вписване в регистъра на 
политическите партии на поискани със заяв-
ление вх. № 273589 от 9.03.2022 г. промени по 
партидата на ПП „Българска социалистическа 
партия“ – заличаване на Калоян Драгомиров 
Паргов и Кирил Николаев Добрев като членове 
на Националния съвет на Българската социа-
листическа партия, и вместо него постановява: 
Отказва вписване по партидата на политическа 
партия „Българска социалистическа партия“ 
на промени в обстоятелствата – заличаване на 
Калоян Драгомиров Паргов и Кирил Николаев 
Добрев като членове на Националния съвет на 
Българската социалистическа партия. Оставя в 
сила решение от 21.04.2022 г., постановено по ф.д. 
№ 1969/1990 г. по описа на Софийския градски 
съд в останалата му обжалвана от Ралица Илиева 
Андреева-Любенова част.
533

Софийският градски съд с решение от 
7.11.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/1990 г. на 
политическа партия „Българска социалистиче-
ска партия“, както следва: Заличава Станислав 
Иванов Владимиров, Георги Стефанов Димов 
и Антон Константинов Кутев като членове на 
Националния съвет.
534

Софийският градски съд с решение от 
30.11.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1969/1990 г. на 
политическа партия „Българска социалистическа 
партия“, както следва: Заличава Катя Атанасова 
Георгиева като член на Националния съвет на 
партията и като член на Изпълнителното бюро 
на Националния съвет на партията.
535

Софийският градски съд с решение от 
22.12.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 3595/2001 г. на 
политическа партия „Европейска сигурност и 
интеграция“ (ЕСИ), както следва: Вписва нов 
председател – Силвия Иванова Петкова. Полити-
ческата партия се представлява от председателя 
Силвия Иванова Петкова.
536

Софийският градски съд с решение от 
3.01.2023 г. на основание чл. 15 и сл. от ЗПП 
вписва промени по ф.д. № 37/2022 г. на ПП „Бъл-
гарски възход“, приети на проведените заседания 
на Контролния съвет на партията от 15.11.2022 г. 
и от 7.10.2022 г. и на заседание на Изпълнителния 
съвет на партията от 7.10.2022 г., както следва: 
Емилена Георгиева Попова – освободен член 
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на Изпълнителния съвет, Леона Юриева Асла-
нова – освободен член на Контролния съвет, и 
Калоян Йорданов Станчев – временно изпълня-
ващ длъжността член на Контролния съвет на 
ПП „Български възход“.
537

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

61. – Управителният съвет на СОПД „По-
ощряване и подпомагане на детски талан-
ти – Вега“ – Варна, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
сдружението на 31.03.2023 г. от 17,30 ч. в офиса в 
Разград, ул. Свети Климент № 89, при следния 
дневен ред: 1. приемане годишния финансов 
отчет за 2022 г.; 2. приемане план за 2023 г.; 3. 
освобождаване на член от УС на сдружението; 
4. назначаване на член на УС на сдружението; 
5. промяна на адреса на сдружението; 6. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден от 18,30 ч., на същото място и при същия 
дневен ред.
549

1. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Туристическо дружество 
„Паничище“, гр. Сапарева баня, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 4 от устава на 
дружеството свиква редовно общо събрание на 
14.03.2023 г. (вторник) от 14 ч. в малкия салон на 
читалище „Просветен лъч“, гр. Сапарева баня, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на дружеството за 2022 г. и обобщен анализ за 
периода 2019 – 2022 г.; 2. финансов отчет на кон-
тролната комисия; 3. приемане бюджет и план 
за работа 2022 – 2023 г.; 4. избор на ръководни 
органи (УС и КС); 5. промени в устава на дру-
жеството и промяна на адреса на управление на 
дружеството; 6. други. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден от 15 ч., на същото място 
и при същия дневен ред. Поканват се членовете 
да присъстват на общото събрание лично или 
чрез упълномощен представител.
532

2. – Управителният съвет на Дружеството за 
разпространение на знания – Стара Загора, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от уста-
ва на дружеството свиква общо отчетно-изборно 
събрание на членовете на 6.04.2023 г. от 16 ч. в 
офиса на дружеството на ул. Цар Иван Шишман 
№ 83, Стара Загора, при дневен ред: 1. отчет 
за дейността на ДРЗ за периода 2018 – 2023 г.; 
2. доклад на КС за финансовото състояние на 
ДРЗ; 3. приемане на основни насоки за работа 
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през 2023 – 2028 г.; 4. приемане на нов устав на 
ДРЗ; 5. приемане на бюджет за 2023 г.; 6. избор 
на председател и членове на УС, председател и 
членове на КС на дружеството. При липса на 
кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 3 
от устава на дружеството общото събрание ще се 
проведе от 17 ч., на същото място и при същия 
дневен ред с явилите се членове на дружеството.
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Сдруже-
ние за социална адаптация“, Стара Загора – в 
ликвидация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 26.04.2023 г. от 
17 ч. на адреса на управление на сдружението: 
Стара Загора, кв. Казански, бл. 28, вх. А, ап. 54, 
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
отчет на ликвидатора за извършените от него 
действия по приключване на ликвидацията на 
СНЦ „Сдружение за социална адаптация“ – в 
ликвидация; 2. приемане на баланс към датата 
на приключване на ликвидацията 20.04.2023 г. 
и пояснителния доклад към него; 3. вземане на 
решение за освобождаване на ликвидатора от 
отговорност; 4. вземане на решение за разпреде-
ление на имущество на сдружението; 5. вземане 
на решение за заличаване на СНЦ „Сдружение 
за социална адаптация“ – в ликвидация; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 18 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на Младежки 
спортно-туристически клуб „Момчил Адвенчър“, 
с. Момчиловци, област Смолян, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдруже-
нието свиква общо отчетно-изборно събрание 
на 25.03.2023 г. от 18 ч. в ритуалната зала на 
кметство с. Момчиловци при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет за дейността и годи-
шен финансов отчет на сдружението за 2022 г.; 
2. обсъждане и приемане на промени в устава 
на сдружението; 3. приемане и освобождаване 
на членове на сдружението; 4. освобождаване 
от длъжност и отговорност на председателя и 
членовете на управителния съвет на сдружени-
ето; 5. избор на председател на сдружението и 
членове на управителния съвет; 6. обсъждане 
и приемане на бюджет на сдружението; 7. при-
емане на програма за развитие на дейността на 
сдружението; 8. други въпроси. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден от 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от броя на присъстващите. Поканват се всички 
членове на сдружението да вземат участие в 
общото събрание.
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