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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 мерките	 и	 действията	 по	
време	 на	 извънредното	 положение,	
обявено	с	решение	на	Народното	съб-	
рание	 от	 13	 март	 2020	г.,	 и	 за	 пре-
одоляване	на	последиците	 2

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 корпоративното	 подоходно
облагане	 2

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	 за	 данък	 върху	 добавената
стойност	 3

	Решение за	приемане	на	Процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	председател	и	
четирима	членове	на	Фискалния	съвет,	
представяне	 и	 публично	 оповестява-
не	 на	 документите	 и	 изслушването	
на	кандидатите	в	Комисията	по	бю-
джет	и	финанси,	както	и	процедурата
за	избор	от	Народното	събрание	 9

	Решение за	приемане	на	Процедурни	
правила	за	условията	и	реда	за	пред-
лагане	на	кандидати	за	управител	на	
Българската	народна	банка,	предста-
вяне	и	публично	оповестяване	на	доку-
ментите	и	изслушването	на	кандида-
тите	в	Комисията	по	бюджет	и	фи-
нанси,	както	и	процедурата	за	избор	
от	Народното	събрание	 12

Министерски съвет

	Постановление № 14 от	11	февруари	
2022	г.	за	приемане	на	Наредба	за	ус-
ловията	и	реда	за	издаване,	връщане	и	
съхранение	на	дипломатически	и	слу-
жебни	паспорти	 15

Изпълнителна агенция 
за насърчаване на малките 
и средните предприятия

	Меморандум за	разбирателство	меж-
ду	Изпълнителната	агенция	за	насърча-
ване	на	малките	и	средните	предприя-
тия	на	Република	България	и	Агенцията	
за	насърчаване	на	предприемачеството
на	Република	Северна	Македония	 18

Висш съдебен съвет

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	8	от	8	ноември	2018	г.	
за	 организацията	 и	 дейността	 на	
Съвета	за	партньорство	към	Висшия
съдебен	съвет	 20

Министерство на правосъдието
Министерство  

на образованието и науката

	Инструкция рег. № RB212001-001-
04-03-188 от	 23	 декември	 2021	г.	 за	 	
взаимодействие	 между	 Министер-
ството	на	 образованието	и	 науката	
и	 Министерството	 на	 правосъдието	
по	 отношение	 на	 лица,	 включени	 в	
Програмата	 за	 защита	 на	 лица,	 за-
страшени	 във	 връзка	 с	 наказателно
производство	(поверително)	 20
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УКАЗ № 56
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 корпоративното подоходно облагане, приет 
от 47-ото Народно събрание на 11 февруари 
2022 г.

Издаден в София на 15 февруари 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за кор-
поративното подоходно облагане (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 
2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 
от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 
77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 
16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 
107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., 
бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 
и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 
2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 
28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 

от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 2 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Когато едно или повече чуждестранни 

образувания, които са свързани предприятия 
и общо държат пряко или косвено 50 на сто 
или повече от правото на глас, дяловия капи-
тал или правото върху дела от печалбата на 
учредено или установено в страната хибридно 
образувание, което не е данъчно задължено 
лице по смисъла на ал. 1 и 2, се намират в 
юрисдикция или юрисдикции, които считат 
хибридното образувание за данъчно задължено 
лице в Република България, то това хибридно 
образувание се приравнява на юридическо 
лице за целите на закона. Печалбите и дохо-
дите на хибридното образувание по изречение 
първо се облагат по реда на закона, доколкото 
същите не са обложени по друг начин в стра-
ната или съгласно законодателството на друга 
юрисдикция.

(5) Алинея 4 не се прилага за колективна 
инвестиционна схема. За целите на изречение 
първо колективна инвестиционна схема е ин-
вестиционен фонд или схема, които отговарят 
едновременно на следните условия:

1. имат множество собственици;

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 55
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 За-
кона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и 
за преодоляване на последиците, приет от 47-
ото Народно събрание на 10 февруари 2022 г.

Издаден в София на 15 февруари 2022 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за мер-
ките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване 
на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; 
изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92, 98 от 
2020 г.; Решение № 15 на Конституционния 
съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 
105, 107 и 109 от 2020 г. и бр. 11, 14, 23, 36 и 

77 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 26, ал. 1 думите „български“ 
и „или на самите въздушни превозвачи“ се 
заличават.

§ 2. В чл. 28 навсякъде думите „през 2021 г.“ 
се заличават.

§ 3. В § 21б, ал. 1 от преходните и заклю-
чителните разпоредби в текста преди т. 1 след 
думите „през 2021 г.“ се добавя „и 2022 г.“.

Заключителна разпоредба
§ 4. Законът влиза в сила от деня на 

обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 1, който влиза в сила от 
16 септември 2021 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 10 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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2. притежават диверсифициран портфейл 
от ценни книжа;

3. предмет са на нормативна уредба за за-
щита на инвеститорите.“

§ 2. В чл. 11а се създават ал. 3 – 5: 
„(3) Счетоводно отчетените разходи, при-

ходи, печалби и загуби във връзка с договори 
за продажба с обратен лизинг, класифициран 
като оперативен лизинг, съгласно Междуна-
родните счетоводни стандарти, при продавачи 
лизингополучатели, не се признават за данъчни 
цели. Активи с право на ползване във връзка 
с договори за продажба с обратен лизинг, кла-
сифициран като оперативен лизинг, съгласно 
Международните счетоводни стандарти, при-
знати при продавачи лизингополучатели, не 
са данъчни амортизируеми активи.

(4) За данъчни цели се признават разходите, 
приходите, печалбите и загубите, определени 
съгласно правилата на Счетоводен стандарт 
17 „Лизинг“ по отношение на договори за 
продажба с обратен лизинг, класифициран 
като експлоатационен лизинг, приложени към 
съответните договори по ал. 3. Сумите по 
изречение първо се третират като счетоводни 
разходи, приходи, печалби и загуби за целите 
на закона.

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за договори 
по ал. 3.“

§ 3. В чл. 47в ал. 4 се отменя.
§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби 

се правят следните допълнения:
1. В т. 84 в текста преди буква „а“ след ду-

мите „за целите на“ се добавя „чл. 2, ал. 4 и 
5“, в изречение трето след думите „За целите 
на“ се добавя „чл. 2, ал. 4 и 5 и“ и в изрече-
ние четвърто след думите „В случаите на“ се 
добавя „чл. 2, ал. 4 и 5“.

2. В т. 85 след думите „за целите на“ се 
добавя „чл. 2, ал. 4 и 5“.

3. В т. 95 след думите „за целите на“ се 
добавя „чл. 2, ал. 4 и 5 и“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 
31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 
2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 
53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 
95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., 
бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 
от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 
18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г. и бр. 14 от 2021 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 23, ал. 3 думите „по ал. 1, т. 1, 2, 
4, 8 и 9“ се заменят с „по ал. 1, т. 4, 8 и 9“.

2. В чл. 73:
а) създава се нова ал. 8:

„(8) Справките по ал. 1 и 6 на еднолични 
търговци или самоосигуряващи се лица, които 
са починали през данъчната година, могат да 
се подадат от техните наследници по закон или 
по завещание, както и от заветниците или от 
техните законни представители.“;

б) досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 6. Параграф 5, т. 2 относно чл. 73, ал. 8 

от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица се прилага и за справките 
по чл. 73, ал. 1 и 6 от същия закон, за кои-
то задължението за подаване възниква след 
31 декември 2021 г.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“ с из-
ключение на § 1 и 4, които влизат в сила от 
1 януари 2022 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 11 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

850

УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

ПО С Т А НОВ Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за данък върху добавената стойност, приет от 
47-ото Народно събрание на 11 февруари 2022 г.

Издаден в София на 16 февруари 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за данък 
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 
2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение 
№ 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., 
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., 
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., 
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., 
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 
95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., 
бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 
и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 

от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 4 се създава нова т. 7:
„7. придобиването на стоки, изпратени или 

транспортирани от територията на друга дър-
жава членка за извършване на вътреобщностна 
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дистанционна продажба на стоки с място на 
изпълнение на територията на страната;“.

§ 2. В чл. 14а се създават ал. 16 – 18:
„(16) Алинея 7 не се прилага за доставките 

по ал. 6, т. 1 на дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или терито-
рии, независимо дали е приложен режимът 
по чл. 157а.

(17) Алинея 7 не се прилага за доставките 
по ал. 6, т. 2 на дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или терито-
рии, когато за тези доставки не е приложен 
режимът по чл. 157а.

(18) В случаите по ал. 6 изпращането или 
транспортирането на стоката се отнася само за 
доставката, извършена от данъчно задълженото 
лице, което управлява електронния интерфейс 
към получател – данъчно незадълженото лице.“

§ 3. В чл. 20, ал. 2 накрая се поставя запетая 
и се добавя „при условие че данъкът върху тези 
стоки се декларира в съответствие с чл. 159а“.

§ 4. В чл. 20б ал. 5 се изменя така:
„(5) Правото на избор по ал. 4 от доставчик, 

който е установен, има постоянен адрес или 
обичайно пребиваване само на територията 
на страната, се упражнява по реда на чл. 156, 
ал. 16 или по правилата за регистрация за 
целите на данъка върху добавената стойност 
на съответната държава членка, в която:

1. получателят е установен, има постоянен 
адрес или обичайно пребиваване – при дос-
тавка на далекосъобщителни услуги, услуги 
за радио- и телевизионно излъчване и услуги, 
извършвани по електронен път;

2. завършва изпращането или транспортира-
нето на стоката до получателя – при доставка 
на вътреобщностна дистанционна продажба 
на стоки.“

§ 5. В чл. 31, т. 2, буква „г“ думите „в 
Комбинираната номенклатура“ се заличават.

§ 6. В чл. 35а след думите „нулева ставка“ 
се добавя „с място на изпълнение на терито-
рията на страната“.

§ 7. В чл. 57б, т. 1, буква „е“ думите „устано-
вено на територията на страната“ се заличават.

§ 8. В чл. 57г, ал. 3 думата „вноса“ се заменя 
с „приемането на пратката от получателя, за 
когото е предназначена“.

§ 9. В чл. 57д, ал. 2 думата „вносителя“ се 
заменя с „лицето“.

§ 10. В чл. 58 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава буква „г“:
„г) Европейската комисия или от агенция 

или орган, създадени съгласно правото на Eв-
ропейския съюз, когато Европейската комисия 
или такава агенция или орган внасят тези 
стоки при изпълнението на задачи, възложени 
им от правото на Eвропейския съюз в отговор 
на пандемията от COVID-19, с изключение на 
внесените стоки, които се използват незабавно 
или на по-късна дата от Европейската комисия 

или от такава агенция или орган за последващи 
доставки срещу възнаграждение;“.

2. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Когато Европейската комисия или 

агенция, или орган, създадени съгласно правото 
на Европейския съюз, при вноса на стоките 
по ал. 1, т. 2, буква „г“ не разполага с писме-
ни документи, удостоверяващи, че вносът на 
стоките е в изпълнение на задачи, възложени 
им от правото на Eвропейския съюз, или 
стоките ще се използват незабавно или на 
по-късна дата от Европейската комисия или 
от такава агенция или орган за последващи 
доставки срещу възнаграждение, данъкът по 
вноса става изискуем от Европейската комисия 
или агенция, или орган, създадени съгласно 
правото на Европейския съюз.

(17) Когато условията за освобождаване при 
внос, предвидени в ал. 1, т. 2, буква „г“, прес-
танат да се прилагат, Европейската комисия 
или съответната агенция или орган информира 
страната, че приложеното освобождаване при 
внос на тези стоки подлежи на облагане с данък 
при условията, приложими към този момент.“

§ 11. В чл. 65, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 12. В чл. 70, ал. 4 накрая се добавя „или 

лице, установено на територията на страната, 
регистрирано само по чл. 156“.

§ 13. В чл. 83 се създава ал. 3:
„(3) Когато не са налице условията на чл. 57а 

или 57б, лице – платец на данъка по ал. 1, е 
получателят – данъчно незадължено лице, за 
когото е предназначена пратката.“

§ 14. Член 85а се изменя така:
„Лице – платец на данъка при режим извън 

Съюза, в Съюза или дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии

Чл. 85а. Данъкът е изискуем от регистрирано 
за прилагане на режим извън Съюза, в Съюза 
или дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии, лице – дос-
тавчик по облагаема доставка, в обхвата на 
съответния режим с място на изпълнение на 
територията на страната, по която получател 
е данъчно незадължено лице.“

§ 15. В чл. 87 ал. 3 се изменя така:
„(3) Първият данъчен период обхваща 

времето от датата на връчването на акта за 
регистрация, включително датата на връчване, 
до края на данъчния период, освен в случаите 
по глава осемнадесета. В случаите по чл. 132 
първият данъчен период обхваща времето от 
датата на вписването на обстоятелството по 
чл. 10 в търговския регистър или вписване в 
регистър БУЛСТАТ, включително датата на 
вписването на обстоятелството, до края на 
данъчния период.“

§ 16. В чл. 96 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 9 думите „или право за регистрация 
по чл. 154, 156 и 157а“ се заличават.

2. Създава се ал. 13:
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„(13) Алинея 9 не се прилага в случаите, 
когато данъчно задължено лице по чл. 95, ал. 2 
извършва само доставки, за които е регистри-
рано по чл. 154 и 156.“

§ 17. В чл. 107 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:
„4. прекратяването на юридическото лице:
а) без ликвидация;
б) с ликвидация, освен ако юридическото 

лице не избере да остане регистрирано до 
датата на заличаването му от търговския ре-
гистър; правото на избор се упражнява чрез 
подаване на декларация в съответната терито-
риална дирекция на Националната агенция за 
приходите в 14-дневен срок от настъпване на 
обстоятелството; в този случай ликвидаторът 
отговаря солидарно за дължимия данък през 
периода на ликвидацията;“.

2. Създават се т. 6 и 7:
„6. прекратяване на неперсонифицираното 

лице или осигурителната каса;
7. заличаване на клонове на чуждестранни 

юридически лица.“
§ 18. В чл. 108 се създава ал. 4:
„(4) Освен в случаите по ал. 1, основание 

за дерегистрация по избор възниква и когато 
данъчно задължено лице, регистрирано на 
основание чл. 96, ал. 9, се регистрира:

1. в друга държава членка – за прилагане 
на режим извън Съюза, режим в Съюза или 
режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии, когато 
започне да извършва само доставки, за които 
се прилага режим извън Съюза, режим в Съ-
юза или режим за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии;

2. в страната – по чл. 154 или 156, когато 
започне да извършва само доставки, за които 
се прилага режим извън Съюза или режим в 
Съюза.“

§ 19. В чл. 109 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В 
случаите по чл. 108, ал. 4 регистрираното 
лице подава в 14-дневен срок от настъпване 
на съответното обстоятелство заявление за 
дeрегистрация в териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите – София.“

2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случаите по ал. 2, изречение първо 

за дата на дерегистрацията се смята датата на 
връчването на акта за дерегистрация по ал. 5.“

3. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 2, изречение второ 

за дата на дерегистрацията се смята датата 
на регистрация на лицето в друга държава 
членка за прилагане на режим извън Съюза, 
режим в Съюза или режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, или датата на регистрация в 
страната по чл. 154 и 156.“

§ 20. В чл. 110 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. е налице основание за задължителна 

дерегистрация по чл. 107, т. 1, 2, 6 и 7 и при 
прекратяване на юридическото лице без лик-
видация;“.

2. В ал. 2 думите „освен в случаите по 
чл. 107, т. 5“ се заличават.

§ 21. В чл. 113 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 9 се създава изречение второ: „Да-
нъчно задължените лица, установени на тери-
торията на страната, които са регистрирани 
само на основание чл. 156, нямат право да 
посочват данък в издаваните от тях фактури 
и известия към фактури за доставки с място 
на изпълнение на територията на страната, за 
които не се прилага режим в Съюза.“

2. Създава се ал. 15:
„(15) Данъчно задължено лице, включи-

телно което управлява електронен интерфейс, 
не прилага ал. 3 за извършена доставка на 
вътреобщностна дистанционна продажба на 
стоки или вътрешни дистанционни продажби 
на стоки с място на изпълнение на територията 
на страната, когато лицето не е регистрирано 
за прилагане на режим в Съюза по този закон 
или в друга държава членка.“

§ 22. В чл. 116 се създават ал. 6 и 7:
„(6) За погрешно съставени документи се 

смятат и издадените фактури и известия към 
тях, в които за доставката е приложена грешна 
ставка на данъка.

(7) Корекция на фактури и известия при 
наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган 
по приходите, се извършва по ал. 2, 3 и 6.“

§ 23. Създава се чл. 117а:
„Коригиране на протоколи
Чл. 117а. (1) Поправки и добавки в прото-

колите не се разрешават. Погрешно съставени 
или поправени протоколи се анулират и се 
издават нови.

(2) За погрешно съставен протокол се смята 
и издаденият протокол, в който:

1. не е начислен данък, въпреки че е след-
вало да бъде начислен;

2. е начислен данък, въпреки че не е след-
вало да бъде начислен;

3. за доставката е приложена грешна ставка 
на данъка.

(3) Когато погрешно съставен протокол е 
отразен в отчетните регистри на получателя, 
за анулирането не се съставя протокол, а в 
погрешно съставения се посочва основанието 
за анулирането.

(4) Екземплярите на анулираните протоколи 
се съхраняват при издателя, като отчитането 
им се извършва по ред, определен с правилника 
за прилагане на закона.

(5) Корекция на протоколи при наличие 
на влязъл в сила акт, издаден от орган по 
приходите, се извършва по ал. 2.“
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§ 24. В чл. 125 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всеки данъчен период регистрира-

ното по чл. 96, 97, 97а, 99 и чл. 100, ал. 1 и 2 
лице подава справка-декларация, съставена 
въз основа на отчетните регистри по чл. 124.“

2. Създава се ал. 14:
„(14) Лицето по ал. 1, когато е регистрирано 

по чл. 154, 156 и 157а, подава справка-деклара-
цията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2. 
Данъчно задължено лице, регистрирано само 
по чл. 154 и 156, подава единствено справка-
декларацията по чл. 159, ал. 4.“

§ 25. В чл. 131в, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 26. В чл. 135 ал. 4 се изменя така:
„(4) Представителят по чл. 157а, ал. 2 се 

счита за акредитиран представител на лицето 
по чл. 157а, ал. 3 и го представлява по всички 
негови данъчни правоотношения по режима 
за дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии, и отговаря 
солидарно и неограничено за задълженията 
по този режим.“

§ 27. В чл. 152, ал. 3, т. 1 накрая се добавя 
„или извън него“.

§ 28. В чл. 154 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя 
„с квалифициран електронен подпис“.

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идентификационният номер за целите 

на регистрацията за прилагане на режим из-
вън Съюза се състои от 11 буквено-цифрови 
знака, съдържащ знака „EU“, и се използва 
единствено за целите на прилагане на режим 
извън Съюза.“

3. В ал. 9 изречение второ се изменя така: 
„В тези случаи датата на регистрация по този 
член е първият ден на тримесечието, следващо 
календарното тримесечие на подаване на за-
явлението за регистрация по електронен път.“

4. В ал. 10 накрая се поставя запетая и се 
добавя „в която и да е държава членка по 
идентификация“.

§ 29. В чл. 155 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя 
„с квалифициран електронен подпис“.

2. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя точка и 
запетая и се добавя „в този случай се пре-
кратява и регистрацията за прилагането на 
режим в Съюза и на режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии“.

3. В ал. 10 изречение трето се изменя така: 
„В тези случаи датата на прекратяване на 
регистрацията е първият ден на тримесечи-
ето, следващо календарното тримесечие на 
подаване на заявлението за прекратяване на 
регистрацията по електронен път.“

§ 30. В чл. 156 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) услуги с получатели данъчно неза-

дължени лица и с място на изпълнение на 
територията на друга държава членка, в която 
данъчно задълженото лице не е установено, 
включително по постоянен обект, и/или“.

2. В ал. 15 накрая се поставя запетая и 
се добавя „в която и да е държава членка по 
идентификация“.

3. В ал. 16 думите „регистрирано на осно-
вание чл. 96 или чл. 100, ал. 1“ се заличават.

§ 31. В чл. 157 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя точка и 
запетая и се добавя „в този случай се пре-
кратява и регистрацията на лицето за при-
лагането на режим извън Съюза и на режим 
за дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии“.

2. Алинея 15 се изменя така:
„(15) Датата на прекратяване на регис-

трацията за прилагане на режима е първият 
ден на тримесечието, следващ тримесечието 
на изпращането на акта за дерегистрация по 
електронен път. В случаите по ал. 10 – 14 
датата на прекратяване на регистрацията за 
прилагане на режима е датата на промяната, 
ако лицето подаде заявление за дерегистрация 
по реда на ал. 2 не по-късно от 10-о число на 
месеца, следващ настъпването на промяната, 
и в същия срок лицето подаде заявление за 
регистрация за прилагане на режима в другата 
държава членка.“

§ 32. В чл. 157а се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„територии, има“ се добавя „регистрирано на 
основание чл. 96 или чл. 100, ал. 1“.

2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. не е в процедура по ликвидация или не 

е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми 
и неизплатени данъчни задължения и задъл-
жения за осигурителни вноски, събирани от 
Националната агенция за приходите.“

3. В ал. 4, изречение второ накрая се добавя 
„с квалифициран електронен подпис“.

4. В ал. 10 в текста преди т. 1 думите „да-
тата на връчването“ се заменят с „датата на 
изпращането“.

5. В ал. 18 накрая се поставя запетая и се 
добавя „в която и да е държава членка по 
идентификация“.

6. Създава се ал. 22:
„(22) Когато данъчно задължено лице, 

представлявано в друга държава членка от 
представител, за когото са налице условията 
на ал. 15, избере да продължи да бъде пред-
ставлявано от него, представителят регистрира 
данъчно задълженото лице за прилагане на 
режима по този член.“
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§ 33. В чл. 157б се правят следните до-
пълнения:

1. В ал. 4, изречение второ накрая се добавя 
„с квалифициран електронен подпис“.

2. В ал. 5, т. 3 и ал. 7, т. 3 накрая се поставя 
точка и запетая и се добавя „в този случай 
се прекратява и регистрацията на лицето 
за прилагането на режим в Съюза и режим 
извън Съюза“.

3. Създават се ал. 21 и 22:
„(21) Когато са налице условията по ал. 12 

за представител по чл. 157а, се прекратява и 
регистрацията на данъчно задълженото лице, 
което е представлявано от представителя. 
Датата на прекратяване на регистрацията по 
режим на данъчно задължено лице е първият 
ден на месеца, следващ месеца на изпращане 
на акта за дерегистрация.

(22) Данъчно задължено лице по ал. 21, за 
което са налице условията по чл. 157а, ал. 3, 
изречение първо, може да избере да продължи 
да бъде представлявано от представителя, за 
когото са налице условията по ал. 12, или да 
избере нов представител по чл. 157а, ал. 2. 
Данъчно задължено лице по ал. 21, за което са 
налице условията по чл. 157а, ал. 3, изречение 
второ, може да избере да продължи да бъде 
представлявано от представителя, за когото 
са налице условията по ал. 12, да избере нов 
представител по чл. 157а, ал. 2 или да се 
регистрира за целите на режима съгласно 
условията за определяне на държавата членка 
по идентификация.“

§ 34. В чл. 158 се създава ал. 8:
„(8) За доставки, за които се прилагат 

специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 5, 
извършени от регистрирано по глава осемна-
десета лице, данъкът е дължим за държавата 
членка по потребление, където е мястото на 
изпълнение на доставката.“

§ 35. В чл. 159а, ал. 4 след думите „Да-
нъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се 
добавя „с квалифициран електронен подпис“.

§ 36. В чл. 159б, ал. 6 след думите „чл. 96“ 
се добавя „или чл. 100, ал. 1“.

§ 37. В чл. 159в ал. 3 и 4 се отменят.
§ 38. Член 159з се отменя.
§ 39. В чл. 166, ал. 3, т. 4 думите „Комбини-

раната номенклатура на Република България“ 
се заменят с „КН“.

§ 40. В чл. 168а се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Северна Ирландия се смята за тери-

тория на държава членка за целите на този 
закон, когато:

1. доставчикът на стоките е данъчно задъл-
жено лице, което е идентифицирано за целите 
на ДДС в Северна Ирландия с идентифика-
ционен номер по ДДС, който съдържа знака/
префикса „XI“, или получателят е данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено 

юридическо лице, което е идентифицирано за 
целите на ДДС в Северна Ирландия с иден-
тификационен номер по ДДС, който съдържа 
знака/префикса „XI“, и

2. доставката е:
а) вътреобщностна доставка или вътреобщ- 

ностно придобиване на стоки;
б) вътреобщностна доставка или вътре-

общностно придобиване на нови превозни 
средства;

в) доставки на стоки, които се монтират 
или инсталират;

г) доставки на стоки по глава осемнаде-
сета, или

д) доставки на стоки под режим складиране 
на стоки до поискване.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За целите на този закон Северна Ир-

ландия се смята за територия на държава 
членка и когато данъчно задължено лице 
с идентификационен номер по ДДС, който 
съдържа знака/префикса „XI“, е посредник 
в тристранна операция.“

3. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2, 
т. 1 и ал. 3“.

§ 41. В чл. 169, ал. 1, т. 4 думите „и чл. 151а“ 
се заменят с „чл. 151а и чл. 156, ал. 1 и 16“.

§ 42. В чл. 172 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освободен от данък е вносът на сто-

ки, въведени на територията на страната 
от командвания/щабове на Организацията 
на Северноатлантическия договор или от 
въоръжените сили на други държави, които 
са страни по Северноатлантическия договор, 
за ползване от тези въоръжени сили или от 
придружаващия ги цивилен персонал, или за 
снабдяване на техните трапезарии или столо-
ви, когато силите участват в общите отбра-
нителни дейности на Северноатлантическия 
договор на територията на страната и/или на 
територията на друга държава.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Освободен от данък е вносът на стоки, 

въведени на територията на страната от въ-
оръжените сили на други държави – членки 
на Европейския съюз, за ползване от тези 
въоръжени сили или от придружаващия ги 
цивилен персонал, или за снабдяване на тех-
ните трапезарии или столови, когато силите 
участват в отбранителни дейности на тери-
торията на страната и/или на територията 
на друга държава, имащи за цел изпълнение 
на дейност на Европейския съюз в рамките 
на общата политика за сигурност и отбрана, 
определена в дял V, глава 2, раздел 2 от До-
говора за Европейския съюз, наричана по-
нататък „ОПСО“.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
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§ 43. В чл. 173 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 6, т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) въоръжени сили на други държави, 

които са страни по Северноатлантическия 
договор, за ползване от тези въоръжени сили 
или от придружаващия ги цивилен персонал, 
или за снабдяването на техните трапезарии 
или столови, когато силите участват в общите 
отбранителни дейности на Северноатлантичес- 
кия договор на територията на страната и/
или на територията на друга държава;“

б) в буква „г“ думите „на членове“ се за-
менят с „членове“;

в) създава се буква „д“:
„д) въоръжени сили на други държа-

ви – членки на Европейския съюз, за ползване 
от тези въоръжени сили или от придружаващия 
ги цивилен персонал, или за снабдяването 
на техните трапезарии или столови, когато 
силите участват в отбранителни дейности на 
територията на страната и/или на територията 
на друга държава, имащи за цел изпълнение 
на дейност на Европейския съюз в рамките 
на ОПСО;“.

3. Създават се ал. 8 – 15:
„(8) За облагаеми доставки на стоки и ус-

луги с място на изпълнение на територията на 
страната се прилага нулева ставка на данъка, 
когато получатели са Европейската комисия 
или агенция или орган, създадени съгласно 
правото на Европейския съюз, когато Евро-
пейската комисия или такава агенция или 
орган закупуват тези стоки или услуги при 
изпълнението на задачите, възложени им от 
правото на Европейския съюз в отговор на 
пандемията от COVID-19.

(9) Не се прилага нулевата ставка на данъка 
по ал. 8, когато получените стоки и услуги 
от Европейската комисия или съответната 
агенция или орган се използват незабавно 
или на по-късна дата за последващи доставки 
срещу възнаграждение.

(10) Когато условията за прилагане на 
нулева ставка, предвидени в ал. 8, престанат 
да се прилагат, Европейската комисия или 
съответната агенция или орган, получила 
доставка, за която е приложена нулева став-
ка, информира страната и доставката на тези 
стоки или услуги подлежи на облагане с данък 
при условията, приложими към този момент.

(11) Облагаема доставка с нулева ставка е 
доставката на стоки или услуги до друга дър-
жава членка, предназначени за въоръжените 
сили на държава, която е страна на Северно-
атлантическия договор, различна от държавата 
членка по местоназначение, за ползване от 
тези въоръжени сили или от придружаващия 
ги цивилен персонал или за снабдяване на 
техните трапезарии или столови, когато силите 

участват в общите отбранителни дейности на 
Северноатлантическия договор.

(12) Облагаема доставка с нулева ставка 
е доставката на стоки или услуги до друга 
държава членка, предназначени за въоръже-
ните сили на държава членка, различна от 
самата държава членка на местоназначение, 
за ползване от тези въоръжени сили или от 
придружаващия ги цивилен персонал или за 
снабдяване на техните трапезарии или столови, 
когато силите участват в отбранителни дей-
ности, имащи за цел изпълнение на дейност 
на Европейския съюз в рамките на ОПСО.

(13) За възмездно вътреобщностно при-
добиване на стоки се смята употребата на 
стоки от въоръжените сили на Република 
България, когато участват в отбранителни 
дейности, имащи за цел изпълнение на дейност 
на Европейския съюз в рамките на ОПСО, 
за нуждите на тези въоръжени сили или от 
придружаващия ги цивилен персонал, които 
стоки са закупени в друга държава членка и 
за които не са приложени общите правила 
за облагане в тази друга държава членка, 
когато вносът на тези стоки не отговаря на 
изискванията за освобождаването, предвидено 
в чл. 172, ал. 3.

(14) За възмездно вътреобщностно придо-
биване на стоки се смята употребата на стоки 
от въоръжените сили на Република България, 
която е страна по Северноатлантическия до-
говор, за ползване от тези въоръжени сили 
или от придружаващия ги цивилен персонал, 
когато силите участват в общите отбранителни 
дейности на Северноатлантическия договор, 
които стоки са закупени в друга държава 
членка и за които не са приложени общите 
правила за облагане в тази друга държава 
членка, когато вносът на тези стоки не от-
говаря на изискванията за освобождаването, 
предвидено в чл. 172, ал. 2.

(15) Освободени са вътреобщностните 
придобивания с място на изпълнение на те-
риторията на страната на стоки, чийто внос 
на територията на страната би бил освободен 
от данък по реда на:

1. член 172, ал. 2, или
2. член 172, ал. 3.“
§ 44. В чл. 174а, ал. 1 думите „чл. 173, ал. 4 

и 5“ се заменят с „чл. 172, ал. 2, чл. 173, ал. 5“.
§ 45. В чл. 180в, ал. 3 думите „но не по-

малко от 10 000 лв.“ се заличават.
§ 46. В § 1а от допълнителните разпоредби 

се създават т. 20 – 22:
„20. Директива (ЕС) 2020/2020 на Съве-

та от 7 декември 2020 г. за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО по отношение на 
временни мерки във връзка с данъка върху 
добавената стойност, приложим за ваксини 
срещу COVID-19 и медицински изделия за 
инвитро диагностика на COVID-19 в отговор 
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на пандемията от COVID-19 (ОВ, L 419/1 от 
11 декември 2020 г.).

21. Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 
16 декември 2019 г. за изменение на Директива 
2006/112/ЕО относно общата система на да-
нъка върху добавената стойност и Директива 
2008/118/ЕО относно общия режим на облага-
не с акциз по отношение на отбранителните 
дейности в рамките на Съюза (ОВ, L 336/10 
от 30 декември 2019 г.).

22. Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета 
от 13 юли 2021 г. за изменение на Директива 
2006/112/ЕО по отношение на временните 
освобождавания при внос и някои доставки 
в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ, 
L 250/1 от 15 юли 2021 г.).“

§ 47. В приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 
наименованието на колона 2 се изменя така: 
„Код по КН“.

§ 48. В приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, 
т. 4 и 5 се създава т. 6:

„6. Специализирани млечни формули (с 
частично хидролизиран протеин и такива 
за деца с алергии) и диетични храни за спе-
циални медицински цели, предназначени за 
кърмачета, попадащи в Код 2106 90 92 и в 
Код 2106 90 98 по КН на ЕС.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. В случаите по § 10 относно чл. 58, 

ал. 1, т. 2, буква „г“ и § 43 относно чл. 173, 
ал. 8 от този закон начислен данък за да-
нъчни периоди от 1 януари 2021 г. до датата 
на влизането в сила на този закон, за които 
е приложена данъчна ставка, различна от 
нулева ставка на данъка, се възстановява 
на Европейската комисия или агенция или 
орган, създадени съгласно правото на Евро-
пейския съюз, от органите на Националната 
агенция за приходите по реда на чл. 128 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Заявленията за възстановяване се подават до 
31 март 2022 г. включително.

§ 50. Параграф 25 се прилага за ваучери, 
издадени в данъчен период, следващ данъчния 
период, в който този закон е влязъл в сила.

§ 51. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“ с 
изключение на:

1. параграф 10 и § 43, т. 3 относно чл. 173, 
ал. 8, 9 и 10, които влизат в сила от 1 януари 
2021 г.;

2. параграф 42, т. 2 и § 43, т. 2, буква „в“ 
и т. 3 относно чл. 173, ал. 12, 13 и ал. 15, т. 2, 
които влизат в сила от 1 юли 2022 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 11 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

851

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за усло-
вията и реда за предлагане на кандидати за 
председател и четирима членове на Фискалния 
съвет, представяне и публично оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по бюджет и финанси, както и 
процедурата за избор от Народното събрание 

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Фискален 
съвет и автоматични корективни механизми и 
чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема Процедурни правила за условията 

и реда за предлагане на кандидати за предсе-
дател и четирима членове на Фискалния съ-
вет, представяне и публично оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по бюджет и финанси, както и 
процедурата за избор от Народното събрание 

I. Предлагане на кандидати за председател 
и четирима членове на Фискалния съвет и 
представяне на документите им

1. Предложения за кандидати за председател 
и четирима членове на Фискалния съвет се 
правят от парламентарните групи. Предложе-
нията се внасят в писмена форма до Комиси-
ята по бюджет и финанси чрез председателя 
на Народното събрание в 20-дневен срок от 
приемането на тези процедурни правила от 
Народното събрание. 

2. Предложенията за кандидати за предсе-
дател и четирима членове на Фискалния съвет 
се придружават с писмени мотиви, които ар-
гументират добрата професионална репутация 
на съответния кандидат. Към предложението 
се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде 
предложен за длъжността по образец – прило-
жение № 1 към решението;

б) подробна автобиография; 
в) заверено от кандидата копие от диплома 

за завършено висше икономическо образование 
с минимална образователно-квалификационна 
степен „магистър“;

г) документи, удостоверяващи, че кандида-
тът отговаря на изискването за професионален 
опит в областта на икономическия анализ и/
или управлението на публичните финанси не 
по-малко от 10 години;

д) декларация по образец – приложение № 2 
към решението, че не са налице обстоятелствата 
по чл. 8, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за Фискален 
съвет и автоматични корективни механизми;

e) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, 
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия по образец – приложение № 3 
към решението. 
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3. Обстоятелствата по чл. 8, ал. 2, т. 1 от 
Закона за Фискален съвет и автоматични ко-
рективни механизми се установяват служебно 
от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените към 

тях документи се публикуват на специализи-
рания тематичен сайт на интернет страницата 
на Народното събрание в срок не по-късно от 
7 дни преди изслушването. Публикуването на 
предложенията и документите се извършва 
в съответствие с изискванията на Закона за 
защита на личните данни. 

2. Юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на обществено-
полезна дейност, и професионални организации 
не по-късно от три дни преди изслушването 
на кандидатите може да представят на Ко-
мисията по бюджет и финанси становища за 
кандидатите, включващи и въпроси, които да 
им бъдат поставени. 

3. Средствата за масово осведомяване могат 
да изпращат в Комисията по бюджет и финанси 
въпроси към кандидатите, които да им бъдат 
поставени. Анонимни становища и сигнали 
не се разглеждат.

4. Въпросите, зададени по реда на т. 2 и 3, 
се съобщават на кандидатите в писмен вид 
не по-късно от 24 часа преди началото на 
изслушването.

5. Становищата и въпросите се изпращат по 
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I 
№ 1, Комисия по бюджет и финанси, или по 
електронен път на e-mail: 47_kbf@parliament.bg. 
Становищата и въпросите се публикуват на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание при спазване 
изискванията на Закона за защита на личните 
данни и Закона за защита на класифицираната 
информация. 

III. Извършване на предварителна проверка 
по Закона за достъп и разкриване на доку-
ментите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлеж-
ност към органите по чл. 1 от Закона за достъп 
и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия. Искането за из-
вършване на предварителна проверка по чл. 27, 
ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигур-
ност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия се прави от председателя на 
Комисията по бюджет и финанси. 

2. Резултатите от проверката се публикуват 
на специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандида-

ти, Комисията по бюджет и финанси проверява 
представените документи и дали кандидати-
те отговарят на изискванията за заемане на 
длъжността.

2. Изслушването се провежда в открито 
заседание на Комисията по бюджет и финанси, 
което се излъчва в реално време в интернет чрез 
интернет страницата на Народното събрание. 

3. Кандидатите се представят от вносителите 
на предложенията по азбучен ред на собстве-
ните имена на кандидатите за председател и 
за членове – до две минути на кандидат. Пред-
ставянето включва и данни за специфичната 
подготовка, мотивацията, публичната репута-
ция и обществената подкрепа за кандидата. 

4. Всеки кандидат представя концепция 
за дейността на Фискалния съвет с оглед на 
длъжността, за която е предложен – до 10 ми-
нути на кандидат. 

5. Комисията по бюджет и финанси провеж-
да разисквания по направените предложения. 
Народните представители поставят поотделно 
своите въпроси към кандидатите за председа-
тел и към кандидатите за членове по азбучен 
ред на собствените имена на кандидатите – до 
две минути на народен представител за канди-
дат. След изчерпване на зададените въпроси към 
съответния кандидат от всички народни пред-
ставители кандидатът отговаря – до 10 минути. 

6. Председателят на Комисията по бюджет и 
финанси задава в резюме въпросите на лицата 
по чл. 89, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание, на които 
не е получен отговор. Отговор на съответния 
кандидат – до 10 минути.

7. Комисията може да изисква допълнител-
на информация както от кандидата, така и от 
съответен компетентен орган.

8. От изслушването се изготвя пълен сте-
нографски протокол, който се публикува на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

9. Комисията на основание чл. 89, ал. 5 от 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание изготвя доклад от изслуш-
ването на кандидатите. Към доклада се прилага 
проект на решение за избор на всеки кандидат 
за съответната длъжност във Фискалния съвет.

10. Отказът на кандидат от участие в из-
слушването или неговото оттегляне от вноси-
теля не спира процедурата по отношение на 
другите кандидати.

V. Избор на председател и четирима членове 
на Фискалния съвет от Народното събрание 

1. Заседанието се излъчва в реално време 
в интернет чрез интернет страницата на На-
родното събрание. С решение на Народното 
събрание на заседанието присъстват предло-
жените кандидати.

2. Народното събрание изслушва в резюме 
внесения доклад на Комисията по бюджет и 
финанси. 
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3. Всеки кандидат се представя от вносите-
ля – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по кандидату-
рите по реда на Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание. 

5. Гласуването е явно чрез компютризира-
ната система за гласуване. Ако има няколко 
кандидати за една длъжност, гласуването се 
извършва по азбучен ред на собствените имена 
на кандидатите, освен ако Народното събрание 
реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил 
повече от половината от гласовете на присъст-
ващите народни представители. Ако няколко 
кандидати за една длъжност са получили повече 
от половината от гласовете на присъстващите 
народни представители, избран е кандидатът, 
получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи 
необходимите гласове или останат незаети 
длъжности, се провежда повторно гласува-
не, в което участват до двама кандидати за 
съответната длъжност, получили най-много 
гласове „за“. 

8. Ако и при повторното гласуване никой 
от кандидатите за съответната длъжност не 
получи необходимите гласове, Народното съб- 
рание приема решение за откриване на нова 
процедура за избор. 

VI. Задължение за деклариране на несъв-
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в 
декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, 
т. 3 от Закона за противодействие на корупци-
ята и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество

1. След приключване на процедурата за избор 
по реда на раздел V избраните председател и 
четирима членове на Фискалния съвет подават 
декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, 
т. 1 от Закона за противодействие на корупци-
ята и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона 
за Фискален съвет и автоматични корективни 
механизми по образец съгласно приложение 
№ 4 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоя-
телства в декларацията по т. 1 председателят 
и четиримата членове на Фискалния съвет 
подават декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от 
Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество по образец съгласно приложение № 5 
към решението.

Решението е прието от 47-ото Народно съб- 
рание на 16 февруари 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Приложение № 1 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъж-
ността  ....................................................................

Декларатор:  ...........................

Приложение № 2 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм лишаван от правото да заемам 

определена държавна длъжност или да упраж-
нявам определена професия или дейност;

2. не съм бил член на изпълнителен или 
контролен орган или неограничено отговорен 
съдружник в дружество, когато то е прекра-
тено поради несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори;

3. не съм бил през последните 5 години, 
предхождащи датата на решението за обявява-
не на банка в несъстоятелност, член на неин 
управителен или контролен орган.

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата …………………. Декларатор: …………..……

Приложение № 3 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена пред-
варителна проверка за установяване на при-
надлежност към органите по чл. 1 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българската народна армия. 

Декларатор:  ...........................
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Приложение № 4 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество във връзка с чл. 8, ал. 4 
от Закона за Фискален съвет и автоматични 

корективни механизми 

Долуподписаният/ата  ....................................
.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не заемам длъжност в държавни или общински 
органи, както и не извършвам политическа или 
друга дейност, която засяга независимостта ми.

Декларатор:  ...........................

Приложение № 5 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Долуподписаният/ата  ....................................
.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,
в качеството ми на председател/член на Фис- 
калния съвет 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила про-
мяна в декларираните от мен обстоятелства в 
подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущес- 
тво, като е отпаднало/възникнало следното 
обстоятелство:
..................................................................................
..................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата …………………. Декларатор: …………..……
965

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за ус-
ловията и реда за предлагане на кандидати 
за управител на Българската народна банка, 
представяне и публично оповестяване на до-
кументите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по бюджет и финанси, както и 
процедурата за избор от Народното събрание 

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре-
публика България във връзка с чл. 12, ал. 1 

от Закона за Българската народна банка и 
чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема Процедурни правила за условията и 

реда за предлагане на кандидати за управител 
на Българската народна банка, представяне 
и публично оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията 
по бюджет и финанси, както и процедурата 
за избор от Народното събрание 

I. Предлагане на кандидати за управител 
на Българската народна банка и представяне 
на документите им

1. Предложения за кандидати за управи-
тел на Българската народна банка се правят 
от парламентарните групи. Предложенията 
се внасят в писмена форма до Комисията 
по бюджет и финанси чрез председателя на 
Народното събрание в 20-дневен срок от 
приемането на тези процедурни правила от 
Народното събрание. 

2. Предложенията за кандидати за уп-
равител на Българската народна банка се 
придружават с писмени мотиви, които аргу-
ментират добрата професионална репутация 
на кандидата. Към предложението се прилагат 
следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата да бъде 
предложен за длъжността по образец – при-
ложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 11, ал. 2 от Закона 
за Българската народна банка – приложение 
№ 2 към решението;

в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, 
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на до-
кументите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия по образец – приложение № 3 
към решението; 

г) подробна автобиография;
д) документи, удостоверяващи профе-

сионализма на кандидата в областта на 
икономиката, финансите и банковото дело 
(диплома за завършено висше образование, с 
минимална образователно-квалификационна 
степен „магистър“; документи за трудов и/или 
служебен стаж; удостоверения или сертифи-
кати за придобити квалификации; препоръки, 
свързани със заемани длъжности; придобити 
специализации в сферата на икономиката, 
финансите и банковото дело; други подобни 
документи). 

3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 1 
от Закона за Българската народна банка се 
установяват служебно от администрацията на 
Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с приложените 

към тях документи се публикуват на спе-
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циализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание в срок не 
по-късно от 7 дни преди изслушването. Пуб-
ликуването на предложенията и документите 
се извършва в съответствие с изискванията 
на Закона за защита на личните данни. 

2. Юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани за осъществяване на обще-
ственополезна дейност, и професионални 
организации не по-късно от три дни преди 
изслушването на кандидатите може да пред-
ставят на Комисията по бюджет и финанси 
становища за кандидатите, включващи и 
въпроси, които да им бъдат поставени. 

3. Средствата за масово осведомяване мо-
гат да изпращат в Комисията по бюджет и 
финанси въпроси към кандидатите, които да 
им бъдат поставени. Анонимни становища и 
сигнали не се разглеждат.

4. Въпросите, зададени по реда на т. 2 и 3, 
се съобщават на кандидатите в писмен вид 
не по-късно от 24 часа преди началото на 
изслушването.

5. Становищата и въпросите се изпращат 
по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Алек-
сандър I № 1, Комисия по бюджет и финанси, 
или по електронен път на e-mail: 47_kbf@
parliament.bg. Становищата и въпросите се 
публикуват на специализирания тематичен 
сайт на интернет страницата на Народното 
събрание при спазване изискванията на За-
кона за защита на личните данни и Закона 
за защита на класифицираната информация. 

III. Извършване на предварителна про-
верка по Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлеж-
ност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принад-
лежност към органите по чл. 1 от Закона за 
достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия. Искането за извършване на предвари-
телна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона 
за достъп и разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разуз-
навателните служби на Българската народна 
армия се прави от председателя на Комисията 
по бюджет и финанси. 

2. Резултатите от проверката се публику-
ват на специализирания тематичен сайт на 
интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кан-

дидати, Комисията по бюджет и финанси 
проверява представените документи и дали 

кандидатите отговарят на изискванията за 
заемане на длъжността.

2. Изслушването се провежда в открито 
заседание на Комисията по бюджет и финанси, 
което се излъчва в реално време в интернет 
чрез интернет страницата на Народното съ-
брание. 

3. Кандидатите се представят от вносители-
те на предложенията по азбучен ред на собст-
вените имена на кандидатите – до две минути 
на кандидат. Представянето включва и данни 
за специфичната подготовка, мотивацията, 
публичната репутация и обществената под-
крепа за кандидата. 

4. Всеки кандидат представя концепция за 
дейността на Българската народна банка – до 
20 минути. 

5. Комисията по бюджет и финанси провеж-
да разисквания по направените предложения. 
Народните представители поставят поотделно 
своите въпроси към кандидатите по азбучен 
ред на собствените им имена – до две минути 
на народен представител. След изчерпване на 
зададените въпроси към съответния кандидат 
от всички народни представители кандидатът 
отговаря – до 10 минути. 

6. Председателят на Комисията по бю-
джет и финанси задава в резюме въпросите 
на лицата по чл. 89, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното 
събрание, на които не е получен отговор в 
хода на разискванията по т. 5 – до две минути 
на въпрос. 

7. Отговор на кандидата по всички пред-
ставени становища и поставени въпроси – до 
10 минути. 

8. Комисията може да изисква допълни-
телна информация както от кандидата, така 
и от съответен компетентен орган.

9. От изслушването се изготвя пълен сте-
нографски протокол, който се публикува на 
специализирания тематичен сайт на интернет 
страницата на Народното събрание.

10. Комисията на основание чл. 89, ал. 5 
от Правилника за организацията и дейността 
на Народното събрание изготвя доклад от 
изслушването на кандидатите. Към доклада 
се прилага проект на решение за избор на 
всеки кандидат за управител на Българската 
народна банка. 

11. Отказът на кандидат от участие в из-
слушването или неговото оттегляне от вно-
сителя не спира процедурата по отношение 
на другите кандидати.

V. Избор на управител на Българската 
народна банка от Народното събрание 

1. Заседанието се излъчва в реално време 
в интернет чрез интернет страницата на На-
родното събрание. С решение на Народното 
събрание на заседанието присъстват предло-
жените кандидати.
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2. Народното събрание изслушва в резюме 
внесения доклад на Комисията по бюджет и 
финанси. 

3. Всеки кандидат се представя от вноси-
теля – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по реда на 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание. 

5. Гласуването е явно чрез компютризира-
ната система за гласуване. Ако има няколко 
кандидати за управител на Българската народ-
на банка, гласуването се извършва по азбучен 
ред на собствените имена на кандидатите, 
освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, полу-
чил повече от половината от гласовете на 
присъстващите народни представители. Ако 
няколко кандидати са получили повече от 
половината от гласовете на присъстващите 
народни представители, избран е кандидатът, 
получил най-много гласове „за“.

7. Когато никой от кандидатите не получи 
необходимите гласове, се провежда повторно 
гласуване, в което участват двамата кандидати, 
получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой 
от кандидатите не получи необходимите гла-
сове, Народното събрание приема решение за 
откриване на нова процедура за избор. 

9. Когато кандидат се откаже от участие 
в избора преди гласуване на кандидатурата 
му от Народното събрание и той е единствен 
кандидат, Народното събрание приема реше-
ние за откриване на нова процедура за избор 
на управител на Българската народна банка.

10. Ако няма кандидат за управител на 
Българската народна банка, Народното съ-
брание приема решение за откриване на нова 
процедура за избор.

VI. Задължение за деклариране на несъв-
местимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна 
в декларираните обстоятелства по чл. 35, 
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество

1. След приключване на процедурата за 
избор по реда на раздел V избраният упра-
вител на Българската народна банка подава 
декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, 
т. 1 от Закона за противодействие на корупци-
ята и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество във връзка с чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и 
чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна 
банка по образец съгласно приложение № 4 
към решението.

2. При промяна в декларираните обстоя-
телства в декларацията по т. 1 управителят 
на Българската народна банка подава декла-
рация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество по образец 
съгласно приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 47-ото Народно съб-
рание на 16 февруари 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

Приложение № 1 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъж-
ността  ....................................................................

Декларатор:  ...........................

Приложение № 2 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин.

Декларатор:  ...........................

Приложение № 3 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата  ....................................

.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена 
предварителна проверка за установяване на 
принадлежност към органите по чл. 1 от 
Закона за достъп и разкриване на докумен-
тите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската 
народна армия. 

Декларатор:  ...........................

Приложение № 4 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество във връзка с 
чл. 11, ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона 

за Българската народна банка 

Долуподписаният/ата  ....................................
.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,



БРОЙ 14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм лице:
1. обявено в несъстоятелност като едно-

личен търговец или неограничено отговорен 
съдружник в търговско дружество;

2. което е било през последните две години, 
предхождащи датата на решение за обявяване 
на търговско дружество или кооперация в не-
състоятелност, член на техен управителен или 
контролен орган;

3. което е едноличен търговец, неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски 
представител, прокурист, търговски посредник, 
ликвидатор или синдик, член на орган на уп-
равление или контрол на търговско дружество 
или кооперация с изключение на дружества, в 
които Българската народна банка има участия;

4. което е съпруг или съпруга, или се намира 
във фактическо съжителство, роднина по права 
линия, по съребрена линия до четвърта степен 
включително или по сватовство до втора сте-
пен включително с друг член на управителния 
съвет на Българската народна банка; 

5. което извършва друга дейност, за която 
има забрана по смисъла на чл. 12, ал. 5 от 
Закона за Българската народна банка. 

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата …………………. Декларатор: …………..……

Приложение № 5 
към Решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество 

Долуподписаният/ата  ....................................
.......................................... , ЕГН …………………………,
л.к. № ……………………..., изд. на  .............................
от МВР  ................................................................. ,
в качеството ми на управител на Българската 
народна банка 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила про-
мяна в декларираните от мен обстоятелства в 
подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство, като е отпаднало/възникнало следното 
обстоятелство:
..................................................................................
..................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни 
данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
Дата …………………. Декларатор: …………..……
966

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 
ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда 
за издаване, връщане и съхранение на дип- 

ломатически и служебни паспорти

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

Член единствен. Приема Наредбата за 
условията и реда за издаване, връщане и 
съхранение на дипломатически и служебни 
паспорти.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията 

и реда за издаване на дипломатически и 
служебни паспорти от Министерството на 
външните работи, приета с Постановление 
№ 29 на Министерския съвет от 2004 г. 
(обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм., Решение 
№ 8265 на Върховния административен съд 
от 2004 г. – бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 57 от 
2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила в 14-дне-
вен срок след обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

НАРЕДБА 
за условията и реда за издаване, връщане и 
съхранение на дипломатически и служебни 

паспорти 

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията 
и редът за издаване, връщане и съхранение на 
дипломатически и служебни паспорти.

Чл. 2. Дипломатически и служебни пас-
порти се издават от министъра на външните 
работи или от оправомощени от него длъж-
ностни лица след извършване на проверка за 
наличието на законово основание за тяхното 
издаване.

Чл. 3. Дипломатически паспорт се издава 
на лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за 
българските лични документи (ЗБЛД).

Чл. 4. Служебен паспорт се издава на ли-
цата по чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗБЛД.

Раздел II
Условия и ред за издаване на дипломатичес- 

ки и служебни паспорти

Чл. 5. (1) За издаването на дипломатичес-
ки и служебен паспорт се отправя писмено 
искане до министъра на външните работи от:
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1. лицето, осъществяващо администра-
тивно ръководство, или от ръководителя на 
административното звено, осъществяващо 
протоколни функции на съответната инсти-
туция, организация или лицензирана спортна 
федерация за лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, 
букви „а“ – „в“, „д“, „з“, „и“, „к“, „л“, „м“, 
буква „н“, хипотеза първа, и буква „о“ от 
ЗБЛД и чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“, предло-
жения първо и трето, букви „б“ – „к“ и „м“ 
от ЗБЛД, както и по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква 
„с“ от ЗБЛД, с изключение на членовете на 
семействата на лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, 
букви „г“ и „е“ и чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“, 
предложение второ от ЗБЛД; 

2. ръководителя на административното 
звено по управление на човешките ресурси 
в Министерството на външните работи за 
лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „г“ от 
ЗБЛД и членовете на техните семейства, 
както и за лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква 
„т“ от ЗБЛД;

3. лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „п“ 
от ЗБЛД;

4. ръководителя на административното 
звено по управление на човешките ресурси в 
Министерството на външните работи за дър-
жавни служители без дипломатически ранг, 
работещи в Министерството на външните 
работи, служители без дипломатически ранг 
и административно-технически служители, 
командировани дългосрочно в дипломати-
ческите и консулските представителства на 
Република България, както и на членовете 
на техните семейства;

5. ръководителя на административното 
звено по сигурността в Министерството на 
външните работи за лицата по чл. 38, ал. 1, 
т. 1, буква „н“, предложение второ от ЗБЛД;

6. ръководителя на административното 
звено по управление на човешките ресурси 
в Министерството на външните работи или 
съответната организация за лицата по чл. 38, 
ал. 1, т. 1, буква „е“ от ЗБЛД и членовете 
на техните семейства;

7. лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „ж“ 
от ЗБЛД;

8. лицето, осъществяващо административ-
но ръководство на съответната институция, 
възложила външнополитическите задачи 
за лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „р“ и 
чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „л“ от ЗБЛД, като в 
случаите, когато външнополитическите зада-
чи са възложени от министъра на външните 
работи – от съответното лице.

(2) Искането съдържа име, презиме, фа-
милия и длъжността на лицето, основанието 
по чл. 38 от ЗБЛД за издаване на паспорта, 
срока и условията за ползване, като в случа-
ите по ал. 1, т. 8 задължително се мотивира 
с описание на конкретните външнополити-

чески задачи, за изпълнението на които е 
необходимо издаването на съответния вид 
паспорт.

(3) Към искането в зависимост от основа-
нието се прилагат следните придружаващи 
документи:

1. за лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква 
„е“ от ЗБЛД:

а) документ, удостоверяващ назначаването 
на лицето;

б) справка за притежаването на дипло-
матически ранг; 

2. копие на документа за избирането за 
лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от 
ЗБЛД; 

3. за лицата по чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „п“ 
от ЗБЛД:

а) справка за придобит дипломатически 
ранг „посланик“ или „пълномощен минис-
тър“, стаж над 20 години в дипломатическата 
кариера и пенсиониране в дипломатическата 
служба, издадена от ръководителя на ад-
министративното звено по управление на 
човешките ресурси в Министерството на 
външните работи;

б) декларация, че лицето ще ползва дип- 
ломатическия си паспорт при спазване на 
разпоредбите на Виенската конвенция за 
дипломатическите отношения;

4. документ за продължаване на образо-
ванието в приемащата държава за лицата по 
чл. 38, ал. 1, т. 1, буква „т“ от ЗБЛД, като 
при първоначално заминаване на семейство-
то на дългосрочно командирован служител 
документът се представя в 6-месечен срок;

5. удостоверителен документ за раждане 
за лицата под 18 години, в случай че не при-
тежават валиден документ за самоличност, 
с който да се идентифицират;

6. документ, удостоверяващ заемането на 
съответната длъжност за лицата по чл. 5, 
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5. 

(4) Документите по ал. 3, издадени на 
чужд език, се представят заедно със заверен 
превод на български език.

(5) По служебен път се извършва проверка 
на качеството член на семейство – съпруг, 
съпруга и деца.

(6) При необходимост се прилагат до-
пълнителни документи, удостоверяващи 
съответствието със законовите основания за 
издаване на дипломатически или служебен 
паспорт.

Чл. 6. (1) Писмените искания по чл. 5 
постъпват при оправомощените от министъ-
ра на външните работи длъжностни лица в 
Министерството на външните работи, които 
извършват проверка за наличието на законово 
основание за тяхното издаване. Когато не е 
налице законово основание, се изготвя пис-
мено становище до министъра на външните 
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работи за произнасяне по компетентност и 
вземане на решение.

(2) Дипломатически и служебен паспорт 
по ал. 1 се издава след произнасяне на ми-
нистъра на външните работи или на оправо-
мощени от него длъжностни лица, изразено 
в писмена форма.

Чл. 7. Писмените искания по чл. 5, ал. 1, 
т. 8 се проверяват за наличие на законово 
основание и за целесъобразност, за което 
се изготвя писмено становище до министъ-
ра на външните работи за произнасяне по 
компетентност и вземане на решение. Дип- 
ломатически и служебен паспорт на лица, 
посочени в чл. 5, ал. 1, т. 8, се издават само 
по преценка на министъра на външните ра-
боти, изразена в писмена форма.

Чл. 8. Когато искането по чл. 6 или 7 за 
издаване на дипломатически или служебен 
паспорт е одобрено, се пристъпва към пода-
ване на заявление по реда на чл. 9.

Чл. 9. (1) Дипломатически и служебен 
паспорт се издава въз основа на попълнено 
и подписано заявление по образец съгласно 
приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 от Пра-
вилника за издаване на български лични 
документи (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60 
от 2012 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 50 и 60 от 
2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 4 от 2016 г., бр. 37, 
70 и 85 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 27, 
57 и 89 от 2019 г.; попр., бр. 92 от 2019 г.; 
изм. и доп., бр. 73 от 2020 г. и бр. 13 и 66 
от 2021 г.), подадено лично от заявителя до 
оправомощените от министъра на външните 
работи длъжностни лица. 

(2) Заявления за издаване на дипломати-
чески и служебни паспорти на служители, 
дългосрочно командировани в дипломати-
ческо или консулско представителство на 
Република България в чужбина, както и на 
членовете на техните семейства могат да 
бъдат подавани и чрез съответното дипло-
матическо или консулско представителство.

(3) Заявление за издаване на дипломати-
чески и служебен паспорт може да се подаде 
и от лице, упълномощено от заявителя с 
нотариално заверено изрично пълномощно, 
в случаите по чл. 17, ал. 5 от ЗБЛД.

(4) Към заявлението се прилага документ 
за платена държавна такса, когато такава 
се събира.

Чл. 10. (1) Приемат се само изцяло попъл-
нени заявления без поправки и зачертавания, 
придружени с необходимите документи.

(2) При извършване на служебната про-
верка на данните в заявлението, в случай че 
са констатирани несъответствия на данните 
в заявлението с тези в Националния автома-
тизиран информационен фонд „Национален 
регистър на българските лични документи“, 

се дава 3-дневен срок за отстраняването им. 
В случай че всички несъответствия не бъдат 
отстранени в посочения срок, процедурата за 
издаване на дипломатически или служебен 
паспорт се прекратява.

(3) При приемане на заявлението по 
служебен път се прилага задължително и 
писменото искане, одобрено от министъра на 
външните работи и/или от оправомощените 
от министъра на външните работи лица.

Чл. 11. (1) Дипломатически и служебни 
паспорти се персонализират в Министерство-
то на вътрешните работи, с изключение на 
страница трета. 

(2) Страница трета на дипломатическите 
и служебните паспорти се персонализира на 
ръка от калиграф, като се вписват следните 
данни:

1. фамилното и собственото име на при-
тежателя, изписани на английски език;

2. заеманата длъжност и мястото на работа 
или дипломатическият ранг и мястото на 
работа, изписани на английски език.

(3) При издаване на дипломатически 
паспорти на дългосрочно командировани 
служители в дипломатическите и консулските 
представителства на Република България в 
чужбина, при отчитане на спецификите на 
местното законодателство на приемащата 
държава, по преценка на оправомощените от 
министъра на външните работи длъжностни 
лица в дипломатическите паспорти се из-
писва дипломатическият ранг или заеманата 
длъжност.

(4) Страница трета на дипломатическите 
и служебните паспорти се подписва от ми-
нистъра на външните работи или от опра-
вомощени от него длъжностни лица.

(5) Оправомощените от министъра на 
външните работи длъжностни лица връчват 
на лицата срещу подпис персонализираните 
дипломатически и служебни паспорти, указ-
ват условията, при които документът може 
да бъде използван, и сроковете за връщане 
на паспорта.

(6) Дипломатическите и служебните пас-
порти на лицата, подали заявления по чл. 9, 
ал. 2, се връчват от консулското длъжностно 
лице в съответното дипломатическо или 
консулско представителство на Република 
България в чужбина по реда на ал. 5.

(7) За запознаването с обстоятелствата по 
ал. 5 лицата подписват декларация.

Раздел III
Връщане и съхранение на дипломатическите 

и служебните паспорти

Чл. 12. (1) Служителите на Министерство-
то на външните работи без дипломатически 
ранг връщат за съхранение в Министерството 
на външните работи дипломатическите или 
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служебните паспорти в 7-дневен срок след 
приключване на краткосрочна командиров-
ка и в 15-дневен срок след приключване на 
дългосрочна командировка. 

(2) Служители от централната и тери-
ториалната администрация и служителите 
в българските културни институти на Ре-
публика България в чужбина и членовете 
на техните семейства връщат паспортите в 
Министерството на външните работи или в 
административното звено, осъществяващо 
протоколни функции на съответната адми-
нистрация, в сроковете по ал. 1.

(3) Членовете на ръководствата на ли-
цензираните спортни федерации, вписани 
в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона 
за физическото възпитание и спорта, както 
и членовете на ръководствата на предста-
вителните организации на работниците и 
служителите на национално равнище и пред-
ставителните организации на работодателите 
на национално равнище връщат паспортите 
в съответната федерация или организация, 
по чието искане са издадени, в 7-дневен 
срок след приключването на краткосрочна 
командировка.

(4) При последваща необходимост от 
ползване на издаден дипломатически или 
служебен паспорт, чиято валидност не е изтек- 
ла, лицата по ал. 1 – 3 следва да представят 
заповед за командировка извън страната.

(5) В случаите по ал. 1 – 4 се съставят и 
подписват приемно-предавателни протоколи.

(6) Дипломатическите и служебните пас-
порти подлежат на връщане в Министерство-
то на външните работи в тримесечен срок 
след изтичането на тяхната валидност или 
след отпадането на основанието за издава-
нето или ползването им.

(7) Ръководителите на ведомствата, орга-
низациите и лицензираните спортни феде-
рации, на чиито представители са издадени 
дипломатически или служебни паспорти, са 
длъжни в срока по ал. 6 да уведомят пис-
мено Министерството на външните работи 
за отпадането на основанието за тяхното 
издаване или ползване. 

(8) След изтичането на срока по ал. 6 
Министерството на външните работи обявява 
дипломатическия или служебния паспорт за 
невалиден.

(9) Ръководителите на ведомствата, ор-
ганизациите или лицензираните спортни 
федерации по ал. 7 контролират и отгова-
рят за връщането на дипломатическите и 
служебните паспорти в срок в съответното 
ведомство, организация или федерация.

(10) В случай че дипломатическият или 
служебният паспорт не е върнат в срока по 

ал. 6, се прилага разпоредбата на чл. 81, 
ал. 1, т. 6 от Закона за българските лични 
документи.

Чл. 13. В случаите по чл. 12, ал. 2 и 3 
централните и териториалните органи на 
изпълнителната власт, както и ръководите-
лите на организации и лицензирани спортни 
федерации, на чиито служители са издадени 
дипломатически или служебни паспорти, 
организират тяхното съхранение по начин, 
осигуряващ защита от посегателства, пов- 
реждане и унищожаване.

Чл. 14. (1) В случай на изгубване, кражба, 
повреждане или унищожаване на дипло-
матически или служебен паспорт лицето в 
тридневен срок подава писмена декларация 
за тези обстоятелства в Министерството на 
външните работи или в дипломатическо или 
консулско представителство на Република 
България в чужбина.

(2) В случай на изгубване, кражба, пов- 
реждане или унищожаване на дипломатиче-
ски или служебен паспорт, настъпили при 
съхранението им по реда на чл. 12, ал. 2 и 
3, ръководителят на съответното ведомство, 
организация или лицензирана спортна феде-
рация незабавно уведомява за тези обстоятел-
ства Министерството на външните работи.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание 

чл. 47а от Закона за българските лични 
документи.

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага 
на министъра на външните работи.
849

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ 

И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕМОРАНДУМ
за разбирателство между Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия на Република България и Аген-
цията за насърчаване на предприемачеството 

на Република Северна Македония
(Одобрен с Решение № 111 от 1 март 2019 г. на 
Министерския съвет; изм. с Решение № 23 от 
24 януари 2022 г. на Министерския съвет. В сила 
от датата на подписването – 25 януари 2022 г.)

С цел да се насърчава търговското и 
инвестиционното сътрудничество между 
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предприятията и в частност малките и 
средните предприятия (МСП) от Република 
България и Република Северна Македония 
Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия (ИАНМСП), 
Република България, и Агенцията за насър-
чаване на предприемачеството на Република 
Северна Македония (АППРСМ), Република 
Северна Македония (назовавани по-долу 
„договарящи се страни“), при спазване на 
принципите на равнопоставеност и взаимна 
полза, сключиха настоящия Меморандум, 
като се споразумяха за следното:

Член 1
Двете договарящи се страни взаимно ще 

поддържат постоянен и тесен контакт, като 
си предоставят една на друга информация, 
свързана с търговията, възможностите за 
инвестиции и икономическо сътрудничество, 
както и ще си обменят печатни издания. 

Член 2
Двете договарящи се страни взаимно ще 

си предлагат и предоставят една на друга 
възможности или партньори в посока на-
сърчаване търговията и инвестиционното 
сътрудничество. Двете договарящи се страни 
ще насърчават и подпомагат предприятията, 
особено МСП от техните държави, да уста-
новяват и поддържат различни форми на 
сътрудничество със съответните партньори 
от другата държава, така че да се насърча-
ва развитието на сътрудничеството между 
страните по договора. 

Член 3
Двете договарящи се страни признават, 

че развитието на МСП е от голямо значение 
за повишаване на заетостта, насърчаване на 
икономическото развитие и допринася за 
конкурентоспособен растеж. Договарящите 
се страни се съгласяват да насърчават взаим-
ния обмен и сътрудничество между МСП от 
двете държави особено в следните области:

А) Обмен на информация по отношение на 
политики и мерки, предприети от всяко от 
двете правителства, за насърчаване на МСП.

Б) Обмен на опит при организиране и 
управление на дейностите по предоставяне 
на услуги за МСП.

В) Обмен на съответни публикации (из-
давани от тях самите) или предоставяне на 
информация за интернет страници на съот-
ветните органи или организации в техните 
страни с цел предоставяне на информация 
за МСП от двете страни.

Г) Организиране на семинари, търговски 
панаири, изложения и други промоционални 

дейности за засилване на обмена и сътруд-
ничеството между МСП от двете държави.

Член 4
Двете договарящи се страни се задължават 

да предоставят необходимите условия, когато 
канят предприемачи от другата страна на 
визита в случай на икономически мисии, 
свързани с изпълнение на проекти.

Разходите по посещението на представите-
ли на всяка страна по Меморандума трябва 
да бъдат покрити от участниците или от 
страната, изпращаща делегацията.

Член 5
Договарящите се страни се задължават да 

обменят редовно информация за търговски 
панаири, изложения и други значими събития 
от тяхната компетентност.  

Член 6
Договарящите се страни ще поставят уеб 

адреса на другата страна като линк на своята 
уеб страница. 

Член 7
Този Меморандум ще влезе в сила от датата 

на подписването му за срок от три години. 
Документът автоматично се подновява за 
нови 3 години освен в случай, че някоя от 
договарящите се страни не уведоми другата 
в писмена форма до 30 дни относно намере-
нието си да прекрати Меморандума, без това 
да засяга извършеното преди прекратяване.

Член 8
Всички изменения в настоящия Мемо-

рандум са валидни само ако са направени 
в писмен вид и подписани от надлежно 
упълномощените представители и на двете 
договарящи се страни.

Подписан в София на 25 януари 2022 г. в 
три оригинални екземпляра на официални-
те езици на двете държави – на български 
език съгласно Конституцията на Република 
България и на македонски език съгласно 
Конституцията на Република Северна Ма-
кедония, както и на английски език, като 
всички текстове са еднакво автентични.

В случай на разминаване превес има 
текстът на английски език. 
За Изпълнителната 
агенция за насърчаване 
на малките и средните 
предприятия на 
Република България: 
Даниел Лорер,
министър на иновациите 
и растежа

За Агенцията за 
насърчаване на 

предприемачеството 
на Република 

Северна Македония: 
Крешни Бектеши,

министър 
на икономиката

816
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организацията 
и дейността на Съвета за партньорство към 
Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 97 от 
2018 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.; доп., 

бр. 79 от 2019 г.)

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

 1. В ал. 3 се създава ново изречение второ 
и изречение трето: „От организациите, които 
защитават професионалните интереси на 
съдии, прокурори и следователи, се изисква 
информация относно условията за членство 
в Съвета за партньорство към Висшия съде-
бен съвет, посочени в чл. 217, ал. 3 от ЗСВ. 
Информацията следва да бъде предоставена 
въз основа на решение на компетентния им 
орган.“

2. В ал. 4: 
а) в изречение първо думите „въз основа 

на данните в регистъра на подадените де-
кларации по чл. 195а от Закона за съдебната 
власт“ се заличават; 

б) в изречение второ думите „Комисията 
по правни и институционални въпроси към 
Пленума на ВСС (КПИВ)“ се заменят с „Ко-
мисията по правни въпроси към Пленума 
на ВСС (КПВ)“.

3. В ал. 5 абревиатурата „КПИВ“ се за-
меня с „КПВ“.

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

1. В ал. 3: 
а) в изречение първо думите „въз основа 

на данните в регистъра на подадените де-
кларации по чл. 195а от Закона за съдебната 
власт“ се заличават; 

б) в изречение второ абревиатурата 
„КПИВ“ се заменя с „КПВ“.

2. В ал. 4 абревиатурата „КПИВ“ се заменя 
с „КПВ“.

Представляващ ВСС: 
Боян Магдалинчев
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИНСТРУКЦИЯ 
РЕГ. № RB212001-001-04-03-188 

от 23 декември 2021 г.
за взаимодействие между Министерството 
на образованието и науката и Министер-
ството на правосъдието по отношение на 
лица, включени в Програмата за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно 

производство (поверително)

Инструкция рег. № RB212001-001-04-03-188 
от 23.12.2021 г. за взаимодействие между 
Министерството на образованието и науката 
и Министерството на правосъдието по от-
ношение на лица, включени в Програмата 
за защита на лица, застрашени във връзка 
с наказателно производство (поверително) е 
издадена от министъра на правосъдието и 
министъра на образованието и науката на 
основание чл. 5, ал. 8 от Закона за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство.

Настоящата инструкция отменя Ин-
струкция рег. № RB 421141-001-14-3-239 от 
31.10.2014 г. за взаимодействие между Про-
куратурата на Република България и Ми-
нистерството на образованието и науката 
при осъществяване дейността на Бюрото по 
защита при главния прокурор (поверително).

Инструкцията влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на правосъдието: 
Надежда Йорданова 

Министър на образованието и науката: 
Николай Денков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-296 
от 8 декември 2021 г.

На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи 
във връзка с одобрен протокол № 1 от 15.10.2021 г. 
по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане на 
Закона за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, одобрен от директора на Областна 
дирекция  „Земеделие“ – Враца,  с  който  е  кон-
статирана допусната явна фактическа грешка в 
резултат от неправилно отразяване на землищната 
граница  в  обхвата  на  имоти № 230035,  230036, 
231001,  231002,  231003,  231004,  231010,  231011  и 
231012 в картата на възстановената собственост 
за  землището на  с. Борован,  община Борован, 
област Враца, нареждам:

I. Да се преработи частично влязлата в сила 
карта на възстановената собственост за земли-
щето  на  с. Борован,  община  Борован,  област 
Враца, за имоти № 230035, 230036, 231001, 231002, 
231003, 231004, 231010, 231011 и 231012 с площ на 
преработката 744 кв. м.

II.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държавен 
вестник“ и да се обяви от Общинската служба 
по земеделие – Бяла Слатина, в кметството на 
населеното място.

III. Заповедта подлежи на обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрола  по  изпълнението  на  настоящата 
заповед  възлагам  на  директора  на  дирекция 
„Поземлени отношения и комасация“ към МЗХГ.

Заповедта да се доведе до знанието на дирек-
тора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца, 
и началника на Общинската служба по земеде-
лие – Бяла Слатина, за сведение и изпълнение.

Министър: 
Хр. Бозуков
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-62 
от 19 януари 2022 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от 
Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложе-
ние на Българското пещерно дружество (с вх. № 48-
00-704/21.09.2021 г. на Министерството на околната 
среда и водите) с цел опазване на спелеоложки обект 
на неживата природа, с естествен подземен карстов 
извор, водни галерии, непроучени палеонтоложки 
находки и местообитание на прилепи и ендемична 
безгръбначна фауна:

1. Обявявам природна забележителност „Пещера 
„Башовишки  печ“  в  землището  на  с. Орешец  и 

с. Бела, община Димово, и с. Гранитово, община 
Белоградчик, област Видин.

2. Природна забележителност „Пещера „Башо-
вишки печ“ включва:

2.1.  подземно  естествено  образувание  с  хори-
зонтални  проекции,  попадащи  в  землищата  на 
с. Орешец и с. Бела, община Димово, и с. Гранитово, 
община Белоградчик, област Видин, представени 
с  координати  в  координатна  система  БГС  2005, 
проекция UTM, зона 35N, съгласно приложението, 
представляващо  неразделна  част  от  настоящата 
заповед,  и  цилиндричен  буферен  целик  от  50  м 
(около пещерните галерии);

2.2. поземлен имот с идентификатор 14489.53.58 
съгласно кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри (КККР) за землището на с. Орешец, община 
Димово, област Видин, с площ 3,002 дка.

3. В границите на природната забележителност 
се забранява:

3.1. внасяне на неприсъщи за района растителни 
и животински видове;

3.2. дейности, свързани с къртене, чупене, проби-
ване и разширяване на галерии и отвори в пещерата;

3.3.  унищожаване,  повреждане  и  изнасяне  на 
елементи от пещерната структура (камъни, седи-
менти и пещерни образувания);

3.4. разкопаване и изнасяне на гуано;
3.5.  унищожаване,  повреждане,  пренасяне  и 

изнасяне  на  палеонтоложки  или  археологически 
находки с изключение при провеждането на регла-
ментирани научни изследвания;

3.6. палене на огън, използване на пиротехниче-
ски, димни и огнени ефекти, използване на взрив 
в пещерата;

3.7. поставяне на надписи или знаци по стените, 
пода, тавана или входа на пещерите с изключение 
за целите на картографирането;

3.8. използването на пещерата за осъществяването 
на производствени и складови дейности; 

3.9.  убиване,  улавяне  и  изнасяне  на  пещерни 
животни през всички фази на тяхното развитие;

3.10. провеждане на масови мероприятия (сбо-
рове,  празненства,  масови  сцени  във  филмови 
продукции, колективни игри и др.);

3.11. влизане и пладнуване на селскостопански 
животни.

4. Режимите не се прилагат при провеждането 
на спасителни акции в пещерата.

5. След влизане в сила на настоящата заповед 
Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) – Монтана, да предприеме необходимите 
действия по отразяване на защитената територия 
в КККР.

6.  Природната  забележителност  да  се  впише 
в Държавния регистър на защитените територии 
при Министерството на околната среда и водите.

Нарушителите на тази заповед се наказват съ-
гласно административнонаказателните разпоредби 
на Закона за защитените територии.

На  основание  чл. 43  от  ЗЗТ  заповедта  да  се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Вър-
ховния административен съд в едномесечен срок 
от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Б. Сандов
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Приложение 
към Заповед № РД-62/19.01.2022 г.

Координати на точките от хоризонталната проекция на подземните части на Пещера Башовишки 
печ, представени в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1 154815.5667 4843661.153 529 154222.3296 4844379.776 1057 153986.2117 4844656.088 1585 154438.6555 4843258.306
2 154815.4317 4843657.648 530 154220.6216 4844379.155 1058 153986.6151 4844655.767 1586 154424.0192 4843243.765
3 154815.2118 4843657.657 531 154213.0976 4844383.155 1059 153988.7537 4844645.751 1587 154414.8924 4843241.291
4 154815.0967 4843654.67 532 154207.1994 4844386.293 1060 153987.6982 4844645.458 1588 154413.3785 4843243.168
5 154815.5667 4843661.153 533 154207.639 4844388.153 1061 153986.2117 4844656.088 1589 154419.7085 4843248.621
6 154815.4317 4843657.648 534 154214.9517 4844386.685 1062 153989.5782 4844657.965 1590 154424.0192 4843243.765
7 154807.0065 4843636.36 535 154213.0976 4844383.155 1063 153989.7883 4844655.628 1591 154414.8924 4843241.291
8 154807.147 4843667.304 536 154207.1994 4844386.293 1064 153986.6151 4844655.767 1592 154411.6541 4843235.464
9 154815.2118 4843657.657 537 154201.0596 4844387.252 1065 153986.2117 4844656.088 1593 154407.8788 4843240.143

10 154815.4317 4843657.648 538 154201.7797 4844388.573 1066 153989.5782 4844657.965 1594 154413.3785 4843243.168
11 154807.0065 4843636.36 539 154207.639 4844388.153 1067 153993.5053 4844656.927 1595 154414.8924 4843241.291
12 154795.2651 4843652.347 540 154207.1994 4844386.293 1068 153993.9026 4844656.198 1596 154411.6541 4843235.464
13 154795.6455 4843662.955 541 154201.0596 4844387.252 1069 153989.7883 4844655.628 1597 154410.9134 4843234.866
14 154807.147 4843667.304 542 154198.5544 4844390.191 1070 153989.5782 4844657.965 1598 154407.1376 4843239.544
15 154807.0065 4843636.36 543 154199.5105 4844391.657 1071 153993.5053 4844656.927 1599 154407.8788 4843240.143
16 154795.2651 4843652.347 544 154201.7797 4844388.573 1072 153993.2559 4844657.411 1600 154411.6541 4843235.464
17 154779.1928 4843656.116 545 154201.0596 4844387.252 1073 153994.2802 4844657.367 1601 154410.1788 4843240.072
18 154779.6587 4843663.028 546 154198.5544 4844390.191 1074 153993.9026 4844656.198 1602 154420.0129 4843238.85
19 154795.6455 4843662.955 547 154192.5451 4844392.211 1075 153993.5053 4844656.927 1603 154417.0231 4843236.733
20 154795.2651 4843652.347 548 154193.1945 4844393.174 1076 153993.2559 4844657.411 1604 154409.8228 4843234.071
21 154779.1928 4843656.116 549 154199.5105 4844391.657 1077 153991.4372 4844661.251 1605 154410.1788 4843240.072
22 154759.2682 4843657.666 550 154198.5544 4844390.191 1078 153991.4349 4844661.254 1606 154420.0129 4843238.85
23 154761.1984 4843665.291 551 154192.5451 4844392.211 1079 153994.2802 4844657.367 1607 154416.6065 4843230.078
24 154779.6587 4843663.028 552 154190.3534 4844395.221 1080 153993.2559 4844657.411 1608 154414.2012 4843230.769
25 154779.1928 4843656.116 553 154190.8873 4844396.099 1081 153991.4372 4844661.251 1609 154417.0231 4843236.733
26 154759.2682 4843657.666 554 154193.1945 4844393.174 1082 153993.7301 4844658.01 1610 154420.0129 4843238.85
27 154744.8814 4843662.938 555 154192.5451 4844392.211 1083 153989.8214 4844654.594 1611 154416.6065 4843230.078
28 154746.9991 4843667.574 556 154190.3534 4844395.221 1084 153991.4349 4844661.254 1612 154415.776 4843227.191
29 154761.1984 4843665.291 557 154187.5761 4844395.768 1085 153991.4372 4844661.251 1613 154413.371 4843227.883
30 154759.2682 4843657.666 558 154187.996 4844396.35 1086 153993.7301 4844658.01 1614 154414.2012 4843230.769
31 154744.8814 4843662.938 559 154190.8873 4844396.099 1087 153996.6508 4844655.289 1615 154416.6065 4843230.078
32 154732.5354 4843666.612 560 154190.3534 4844395.221 1088 153996.6563 4844655.004 1616 154409.0809 4843235.067
33 154734.9864 4843672.724 561 154187.5761 4844395.768 1089 153989.8214 4844654.594 1617 154407.3889 4843235.302
34 154746.9991 4843667.574 562 154183.0374 4844403.773 1090 153993.7301 4844658.01 1618 154408.9113 4843239.196
35 154744.8814 4843662.938 563 154183.9983 4844404.306 1091 153996.6508 4844655.289 1619 154411.2695 4843240.666
36 154732.5354 4843666.612 564 154187.996 4844396.35 1092 153998.9843 4844657.638 1620 154409.0809 4843235.067
37 154723.166 4843670.888 565 154187.5761 4844395.768 1093 154002.3259 4844652.671 1621 154407.3889 4843235.302
38 154725.9298 4843678.844 566 154182.0387 4844409.092 1094 153996.6563 4844655.004 1622 154384.1876 4843245.361
39 154734.9864 4843672.724 567 154183.9233 4844404.177 1095 153996.6508 4844655.289 1623 154384.9425 4843248.356
40 154732.5354 4843666.612 568 154182.8908 4844403.802 1096 153998.9843 4844657.638 1624 154408.9113 4843239.196
41 154723.166 4843670.888 569 154181.293 4844408.821 1097 154003.1841 4844659.393 1625 154407.3889 4843235.302
42 154706.9318 4843680.148 570 154182.0387 4844409.092 1098 154005.2934 4844657.197 1626 154384.1876 4843245.361
43 154708.0893 4843683.034 571 154183.3447 4844403.537 1099 154002.3259 4844652.671 1627 154377.2491 4843245.693
44 154725.9298 4843678.844 572 154178.6942 4844404.405 1100 153998.9843 4844657.638 1628 154378.0239 4843249.698
45 154723.166 4843670.888 573 154180.4843 4844406.386 1101 154003.1841 4844659.393 1629 154384.9425 4843248.356
46 154706.9318 4843680.148 574 154183.6141 4844404.602 1102 154005.4052 4844664.158 1630 154384.1876 4843245.361
47 154700.4184 4843682.886 575 154183.3447 4844403.537 1103 154011.2706 4844663.344 1631 154377.2491 4843245.693
48 154702.4607 4843687.355 576 154178.6942 4844404.405 1104 154005.2934 4844657.197 1632 154351.8344 4843252.517
49 154708.0893 4843683.034 577 154177.5409 4844408.107 1105 154003.1841 4844659.393 1633 154351.5451 4843256.159
50 154706.9318 4843680.148 578 154178.8145 4844408.687 1106 154005.4052 4844664.158 1634 154378.0239 4843249.698
51 154700.4184 4843682.886 579 154180.4843 4844406.386 1107 154004.6615 4844668.756 1635 154377.2491 4843245.693
52 154693.2893 4843686.291 580 154178.6942 4844404.405 1108 154011.8894 4844667.576 1636 154351.8344 4843252.517
53 154694.2965 4843689.19 581 154177.5409 4844408.107 1109 154011.2706 4844663.344 1637 154328.1348 4843243.969
54 154702.4607 4843687.355 582 154175.278 4844412.64 1110 154005.4052 4844664.158 1638 154326.5152 4843248.179
55 154700.4184 4843682.886 583 154175.7645 4844413.361 1111 154004.6615 4844668.756 1639 154351.5451 4843256.159
56 154693.2893 4843686.291 584 154178.8145 4844408.687 1112 154005.486 4844671.594 1640 154351.8344 4843252.517
57 154679.6395 4843687.078 585 154177.5409 4844408.107 1113 154006.3113 4844670.369 1641 154328.1348 4843243.969
58 154679.1812 4843692.168 586 154175.278 4844412.64 1114 154011.8894 4844667.576 1642 154321.3842 4843241.499
59 154694.2965 4843689.19 587 154172.5978 4844412.962 1115 154004.6615 4844668.756 1643 154320.3791 4843242.738
60 154693.2893 4843686.291 588 154173.0767 4844413.697 1116 154005.486 4844671.594 1644 154326.5152 4843248.179
61 154679.6395 4843687.078 589 154175.7645 4844413.361 1117 154007.9576 4844671.551 1645 154328.1348 4843243.969
62 154658.3304 4843676.968 590 154175.278 4844412.64 1118 154008.0176 4844670.943 1646 154321.3842 4843241.499
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№ X Y № X Y № X Y № X Y

63 154652.8969 4843689.147 591 154172.5978 4844412.962 1119 154006.3113 4844670.369 1647 154318.8767 4843237.532
64 154679.1812 4843692.168 592 154169.1163 4844418.628 1120 154005.486 4844671.594 1648 154318.3994 4843239.769
65 154679.6395 4843687.078 593 154169.9946 4844419.045 1121 153996.6508 4844655.289 1649 154320.3791 4843242.738
66 154658.3304 4843676.968 594 154173.0767 4844413.697 1122 154000.258 4844651.034 1650 154321.3842 4843241.499
67 154629.3333 4843666.525 595 154172.5978 4844412.962 1123 153999.7972 4844650.533 1651 154318.8767 4843237.532
68 154629.0792 4843670.354 596 154169.1163 4844418.628 1124 153996.3199 4844655.07 1652 154309.2641 4843243.471
69 154652.8969 4843689.147 597 154167.3893 4844422.221 1125 153996.6508 4844655.289 1653 154311.8786 4843246.431
70 154658.3304 4843676.968 598 154168.559 4844422.944 1126 154000.258 4844651.034 1654 154318.3994 4843239.769
71 154629.3333 4843666.525 599 154169.9946 4844419.045 1127 154003.8962 4844648.989 1655 154318.8767 4843237.532
72 154619.8289 4843668.325 600 154169.1163 4844418.628 1128 154002.8031 4844647.192 1656 154309.2641 4843243.471
73 154621.1602 4843672.832 601 154167.3893 4844422.221 1129 153999.7972 4844650.533 1657 154297.9584 4843251.999
74 154629.0792 4843670.354 602 154164.7756 4844425.956 1130 154000.258 4844651.034 1658 154300.3523 4843255.361
75 154629.3333 4843666.525 603 154165.0665 4844426.268 1131 154003.8962 4844648.989 1659 154311.8786 4843246.431
76 154619.8289 4843668.325 604 154168.559 4844422.944 1132 154009.8772 4844646.593 1660 154309.2641 4843243.471
77 154617.7614 4843668.395 605 154167.3893 4844422.221 1133 154008.644 4844643.025 1661 154297.9584 4843251.999
78 154619.7244 4843675.038 606 154164.7756 4844425.956 1134 154002.8031 4844647.192 1662 154272.5169 4843267.228
79 154621.1602 4843672.832 607 154161.8313 4844427.752 1135 154003.8962 4844648.989 1663 154273.4172 4843268.361
80 154619.8289 4843668.325 608 154162.5436 4844428.845 1136 154009.3106 4844646.024 1664 154300.3523 4843255.361
81 154617.7614 4843668.395 609 154165.0665 4844426.268 1137 154009.2565 4844645.279 1665 154297.9584 4843251.999
82 154597.9522 4843673.795 610 154164.7756 4844425.956 1138 154009.1683 4844644.061 1666 154272.5169 4843267.228
83 154600.4788 4843680.968 611 154161.8313 4844427.752 1139 154009.1252 4844643.467 1667 154264.0293 4843277.926
84 154619.7244 4843675.038 612 154159.2239 4844429.165 1140 154009.3106 4844646.024 1668 154265.7855 4843278.206
85 154617.7614 4843668.395 613 154159.8867 4844430.295 1141 154006.441 4844665.297 1669 154273.4172 4843268.361
86 154597.9522 4843673.795 614 154162.5436 4844428.845 1142 153991.4815 4844660.813 1670 154272.5169 4843267.228
87 154579.4271 4843680.741 615 154161.8313 4844427.752 1143 153991.4349 4844661.254 1671 154264.0293 4843277.926
88 154582.5171 4843688.446 616 154159.2239 4844429.165 1144 154004.2844 4844668.915 1672 154267.6776 4843287.18
89 154600.4788 4843680.968 617 154155.704 4844431.932 1145 154006.441 4844665.297 1673 154269.644 4843285.474
90 154597.9522 4843673.795 618 154155.8926 4844432.489 1146 153991.4815 4844660.813 1674 154265.7855 4843278.206
91 154579.4271 4843680.741 619 154159.8867 4844430.295 1147 153981.5238 4844664.398 1675 154264.0293 4843277.926
92 154568.7994 4843687.328 620 154159.2239 4844429.165 1148 153981.6334 4844664.575 1676 154267.6776 4843287.18
93 154578.1332 4843693.401 621 154155.704 4844431.932 1149 153991.4349 4844661.254 1677 154270.4957 4843288.558
94 154582.5171 4843688.446 622 154153.7218 4844432.039 1150 153991.4815 4844660.813 1678 154271.6861 4843288.632
95 154579.4271 4843680.741 623 154153.9007 4844432.703 1151 153981.5238 4844664.398 1679 154269.644 4843285.474
96 154568.7994 4843687.328 624 154155.8926 4844432.489 1152 153974.282 4844670.35 1680 154267.6776 4843287.18
97 154565.9989 4843697.555 625 154155.704 4844431.932 1153 153974.9544 4844671.209 1681 154270.4957 4843288.558
98 154572.7084 4843697.313 626 154153.7218 4844432.039 1154 153981.6334 4844664.575 1682 154264.2836 4843290.803
99 154578.1332 4843693.401 627 154150.521 4844433.752 1155 153981.5238 4844664.398 1683 154266.1389 4843293.958

100 154568.7994 4843687.328 628 154150.6435 4844434.155 1156 153974.282 4844670.35 1684 154271.6861 4843288.632
101 154565.9989 4843697.555 629 154153.9007 4844432.703 1157 153969.8844 4844672.913 1685 154270.4957 4843288.558
102 154570.7901 4843705 630 154153.7218 4844432.039 1158 153970.5995 4844673.857 1686 154264.2836 4843290.803
103 154574.4016 4843707.961 631 154150.521 4844433.752 1159 153974.9544 4844671.209 1687 154253.9073 4843292.644
104 154572.7084 4843697.313 632 154145.8059 4844434.056 1160 153974.282 4844670.35 1688 154259.4281 4843299.005
105 154565.9989 4843697.555 633 154145.8129 4844434.632 1161 153969.8844 4844672.913 1689 154266.1389 4843293.958
106 154570.7901 4843705 634 154150.6435 4844434.155 1162 153962.062 4844677.988 1690 154264.2836 4843290.803
107 154557.7946 4843703.292 635 154150.521 4844433.752 1163 153966.9584 4844683.671 1691 154253.9073 4843292.644
108 154555.6299 4843709.879 636 154145.8059 4844434.056 1164 153970.5995 4844673.857 1692 154249.9443 4843303.638
109 154574.4016 4843707.961 637 154142.7354 4844434.092 1165 153969.8844 4844672.913 1693 154252.8127 4843306.718
110 154570.7901 4843705 638 154142.4606 4844434.421 1166 153962.062 4844677.988 1694 154259.4281 4843299.005
111 154557.7946 4843703.292 639 154145.8129 4844434.632 1167 153959.9277 4844682.487 1695 154253.9073 4843292.644
112 154546.0669 4843695.676 640 154145.8059 4844434.056 1168 153961.064 4844684.036 1696 154249.9443 4843303.638
113 154543.6731 4843699.766 641 154142.7354 4844434.092 1169 153966.9584 4844683.671 1697 154244.2756 4843305.828
114 154555.6299 4843709.879 642 154141.4472 4844429.36 1170 153962.062 4844677.988 1698 154246.1445 4843313.948
115 154557.7946 4843703.292 643 154141.1509 4844429.857 1171 153959.9277 4844682.487 1699 154252.8127 4843306.718
116 154546.0669 4843695.676 644 154142.4606 4844434.421 1172 153956.7486 4844684.783 1700 154249.9443 4843303.638
117 154540.2833 4843692.458 645 154142.7354 4844434.092 1173 153957.2418 4844685.624 1701 154244.2756 4843305.828
118 154539.1894 4843696.525 646 154141.4472 4844429.36 1174 153961.064 4844684.036 1702 154241.9257 4843304.452
119 154543.6731 4843699.766 647 154136.7133 4844430.322 1175 153959.9277 4844682.487 1703 154240.2919 4843309.183
120 154546.0669 4843695.676 648 154136.6825 4844431.208 1176 153956.7486 4844684.783 1704 154246.1445 4843313.948
121 154540.2833 4843692.458 649 154141.1509 4844429.857 1177 153953.8259 4844686.064 1705 154244.2756 4843305.828
122 154534.6614 4843692.432 650 154141.4472 4844429.36 1178 153954.6628 4844687.02 1706 154241.9257 4843304.452
123 154536.7843 4843696.894 651 154136.7133 4844430.322 1179 153957.2418 4844685.624 1707 154241.2007 4843304.202
124 154539.1894 4843696.525 652 154132.7009 4844429.134 1180 153956.7486 4844684.783 1708 154239.5669 4843308.933
125 154540.2833 4843692.458 653 154132.6567 4844429.522 1181 153953.8259 4844686.064 1709 154240.2919 4843309.183
126 154534.6614 4843692.432 654 154136.6825 4844431.208 1182 153950.6931 4844690.842 1710 154241.9257 4843304.452
127 154528.8997 4843700.566 655 154136.7133 4844430.322 1183 153953.1696 4844691.528 1711 154249.9443 4843303.638
128 154533.9386 4843706.054 656 154132.7009 4844429.134 1184 153954.6628 4844687.02 1712 154238.42 4843324.079
129 154536.7843 4843696.894 657 154127.0562 4844429.609 1185 153953.8259 4844686.064 1713 154239.9164 4843325.552
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130 154534.6614 4843692.432 658 154126.7305 4844429.904 1186 153950.6931 4844690.842 1714 154253.7599 4843305.42
131 154528.8997 4843700.566 659 154132.6567 4844429.522 1187 153950.3708 4844692.864 1715 154249.9443 4843303.638
132 154518.3974 4843706.795 660 154132.7009 4844429.134 1188 153951.8245 4844693.255 1716 154238.42 4843324.079
133 154521.3104 4843709.221 661 154127.0562 4844429.609 1189 153953.1696 4844691.528 1717 154234.3785 4843327.303
134 154533.9386 4843706.054 662 154127.6336 4844426.209 1190 153950.6931 4844690.842 1718 154236.0843 4843329.304
135 154528.8997 4843700.566 663 154127.1959 4844426.618 1191 153950.3708 4844692.864 1719 154239.9164 4843325.552
136 154518.3974 4843706.795 664 154126.7305 4844429.904 1192 153946.7103 4844699.632 1720 154238.42 4843324.079
137 154517.2589 4843714.045 665 154127.0562 4844429.609 1193 153947.2192 4844699.969 1721 154234.3785 4843327.303
138 154518.9884 4843715.959 666 154127.6336 4844426.209 1194 153951.8245 4844693.255 1722 154226.2446 4843338.367
139 154521.3104 4843709.221 667 154114.4457 4844427.382 1195 153950.3708 4844692.864 1723 154226.9888 4843339.451
140 154518.3974 4843706.795 668 154114.5201 4844427.987 1196 153969.4098 4844673.89 1724 154236.0843 4843329.304
141 154517.2589 4843714.045 669 154127.1959 4844426.618 1197 153970.9484 4844686.266 1725 154234.3785 4843327.303
142 154510.9533 4843714.574 670 154127.6336 4844426.209 1198 153971.0524 4844686.028 1726 154226.2446 4843338.367
143 154511.114 4843717.683 671 154114.4457 4844427.382 1199 153970.5995 4844673.857 1727 154219.8482 4843340.7
144 154518.9884 4843715.959 672 154106.629 4844428.524 1200 153969.4098 4844673.89 1728 154221.1953 4843342.28
145 154517.2589 4843714.045 673 154107.0007 4844429.321 1201 153970.9484 4844686.266 1729 154226.9888 4843339.451
146 154510.9533 4843714.574 674 154114.5201 4844427.987 1202 153979.8905 4844682.043 1730 154226.2446 4843338.367
147 154501.4348 4843714.977 675 154114.4457 4844427.382 1203 153978.3283 4844679.805 1731 154219.8482 4843340.7
148 154501.5641 4843717.476 676 154106.629 4844428.524 1204 153971.0524 4844686.028 1732 154214.4116 4843353.869
149 154511.114 4843717.683 677 154101.7075 4844432.733 1205 153970.9484 4844686.266 1733 154216.1204 4843354.41
150 154510.9533 4843714.574 678 154102.0048 4844433.426 1206 153979.8905 4844682.043 1734 154221.1953 4843342.28
151 154501.4348 4843714.977 679 154107.0007 4844429.321 1207 153984.4004 4844678.432 1735 154219.8482 4843340.7
152 154442.3313 4843719.126 680 154106.629 4844428.524 1208 153983.6794 4844676.886 1736 154214.4116 4843353.869
153 154442.3 4843719.128 681 154101.7075 4844432.733 1209 153978.3283 4844679.805 1737 154211.0652 4843369.547
154 154501.5641 4843717.476 682 154099.5675 4844432.809 1210 153979.8905 4844682.043 1738 154212.8261 4843369.923
155 154501.4348 4843714.977 683 154100.304 4844433.938 1211 153984.4004 4844678.432 1739 154216.1204 4843354.41
156 154500.3959 4843715.993 684 154102.0048 4844433.426 1212 153996.357 4844672.342 1740 154214.4116 4843353.869
157 154498.4949 4843732.169 685 154101.7075 4844432.733 1213 153996.2141 4844671.972 1741 154211.1613 4843369.658
158 154504.7707 4843729.361 686 154099.5675 4844432.809 1214 153983.6794 4844676.886 1742 154211.1292 4843369.576
159 154502.8915 4843716.178 687 154097.9556 4844436.033 1215 153984.4004 4844678.432 1743 154211.6302 4843369.379
160 154500.3959 4843715.993 688 154098.3757 4844436.615 1216 153996.357 4844672.342 1744 154211.0312 4843367.862
161 154498.4949 4843732.169 689 154100.304 4844433.938 1217 154004.6615 4844668.756 1745 154211.1613 4843369.658
162 154506.9963 4843738.119 690 154099.5675 4844432.809 1218 154001.9142 4844661.54 1746 154211.1292 4843369.576
163 154509.818 4843736.638 691 154097.9556 4844436.033 1219 153996.2141 4844671.972 1747 154207.0477 4843372.285
164 154504.7707 4843729.361 692 154089.9624 4844437.369 1220 153996.357 4844672.342 1748 154207.949 4843373.024
165 154498.4949 4843732.169 693 154090.3478 4844438.712 1221 154601.3374 4843677.586 1749 154211.6302 4843369.379
166 154506.9963 4843738.119 694 154098.3757 4844436.615 1222 154601.5831 4843674.275 1750 154211.1292 4843369.576
167 154507.821 4843745.983 695 154097.9556 4844436.033 1223 154597.7769 4843674.022 1751 154207.0477 4843372.285
168 154510.1372 4843745.863 696 154089.9624 4844437.369 1224 154597.5331 4843677.304 1752 154204.1263 4843377.175
169 154509.818 4843736.638 697 154086.8271 4844438.539 1225 154601.3374 4843677.586 1753 154205.2866 4843378.865
170 154506.9963 4843738.119 698 154087.5052 4844439.104 1226 154601.5831 4843674.275 1754 154207.949 4843373.024
171 154507.821 4843745.983 699 154090.3478 4844438.712 1227 154602.2186 4843649.824 1755 154207.0477 4843372.285
172 154508.6188 4843755.056 700 154089.9624 4844437.369 1228 154598.8065 4843649.624 1756 154204.1263 4843377.175
173 154511.6476 4843755.474 701 154086.8271 4844438.539 1229 154597.7769 4843674.022 1757 154201.1364 4843377.534
174 154510.1372 4843745.863 702 154086.4328 4844442.04 1230 154601.5831 4843674.275 1758 154203.1647 4843380.391
175 154507.821 4843745.983 703 154086.8705 4844442.51 1231 154602.2186 4843649.824 1759 154205.2866 4843378.865
176 154508.6188 4843755.056 704 154087.5052 4844439.104 1232 154602.4847 4843646.461 1760 154204.1263 4843377.175
177 154505.6396 4843759.947 705 154086.8271 4844438.539 1233 154598.2765 4843647.921 1761 154201.1364 4843377.534
178 154508.9378 4843760.508 706 154086.4328 4844442.04 1234 154598.8065 4843649.624 1762 154196.6231 4843387.183
179 154511.6476 4843755.474 707 154083.2977 4844442.336 1235 154602.2186 4843649.824 1763 154198.4 4843387.399
180 154508.6188 4843755.056 708 154083.6426 4844442.993 1236 154602.4847 4843646.461 1764 154203.1647 4843380.391
181 154505.6396 4843759.947 709 154086.8705 4844442.51 1237 154598.1604 4843638.852 1765 154201.1364 4843377.534
182 154505.6312 4843781.028 710 154086.4328 4844442.04 1238 154594.4042 4843640.392 1766 154196.6231 4843387.183
183 154509.8389 4843781.174 711 154083.2977 4844442.336 1239 154598.2765 4843647.921 1767 154199.9966 4843403.015
184 154508.9378 4843760.508 712 154079.9508 4844446.059 1240 154602.4847 4843646.461 1768 154201.2033 4843402.857
185 154505.6396 4843759.947 713 154080.8049 4844447.243 1241 154598.1604 4843638.852 1769 154198.4 4843387.399
186 154505.6312 4843781.028 714 154083.6426 4844442.993 1242 154596.8167 4843630.026 1770 154196.6231 4843387.183
187 154504.7303 4843795.61 715 154083.2977 4844442.336 1243 154592.6109 4843630.243 1771 154199.9966 4843403.015
188 154506.8117 4843796.331 716 154079.9508 4844446.059 1244 154594.4042 4843640.392 1772 154199.6982 4843408.474
189 154509.8389 4843781.174 717 154077.8819 4844447.016 1245 154598.1604 4843638.852 1773 154201.665 4843408.248
190 154505.6312 4843781.028 718 154079.8674 4844448.669 1246 154596.8167 4843630.026 1774 154201.2033 4843402.857
191 154504.7303 4843795.61 719 154080.8049 4844447.243 1247 154595.6752 4843616.895 1775 154199.9966 4843403.015
192 154502.1155 4843801.167 720 154079.9508 4844446.059 1248 154591.4533 4843615.902 1776 154199.6982 4843408.474
193 154502.7978 4843803.292 721 154077.8819 4844447.016 1249 154592.6109 4843630.243 1777 154199.3241 4843416.516
194 154506.8117 4843796.331 722 154076.6549 4844450.912 1250 154596.8167 4843630.026 1778 154203.4718 4843416.105
195 154504.7303 4843795.61 723 154078.057 4844450.603 1251 154595.6752 4843616.895 1779 154201.665 4843408.248
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196 154502.1155 4843801.167 724 154079.8674 4844448.669 1252 154606.636 4843596.174 1780 154199.6982 4843408.474
197 154489.8426 4843796.504 725 154077.8819 4844447.016 1253 154604.1819 4843595.576 1781 154199.3241 4843416.516
198 154490.3501 4843798.65 726 154076.6549 4844450.912 1254 154591.4533 4843615.902 1782 154199.6513 4843419.403
199 154502.7978 4843803.292 727 154077.8267 4844452.002 1255 154595.6752 4843616.895 1783 154202.6511 4843420.311
200 154502.1155 4843801.167 728 154079.1361 4844451.757 1256 154606.636 4843596.174 1784 154203.4718 4843416.105
201 154489.8426 4843796.504 729 154078.057 4844450.603 1257 154606.487 4843587.015 1785 154199.3241 4843416.516
202 154483.0085 4843803.373 730 154076.6549 4844450.912 1258 154604.2966 4843586.939 1786 154199.6513 4843419.403
203 154485.2127 4843804.003 731 154077.8267 4844452.002 1259 154604.1819 4843595.576 1787 154197.773 4843424.441
204 154490.3501 4843798.65 732 154076.1998 4844457.575 1260 154606.636 4843596.174 1788 154199.2476 4843426.325
205 154489.8426 4843796.504 733 154076.9348 4844458.315 1261 154606.487 4843587.015 1789 154202.6511 4843420.311
206 154483.0085 4843803.373 734 154079.1361 4844451.757 1262 154607.3423 4843574.947 1790 154199.6513 4843419.403
207 154485.3104 4843815.249 735 154077.8267 4844452.002 1263 154605.4563 4843575.089 1791 154197.773 4843424.441
208 154487.9947 4843814.457 736 154076.1998 4844457.575 1264 154604.2966 4843586.939 1792 154195.1666 4843426.198
209 154485.2127 4843804.003 737 154070.689 4844459.198 1265 154606.487 4843587.015 1793 154196.8642 4843427.302
210 154483.0085 4843803.373 738 154071.2756 4844459.912 1266 154607.3423 4843574.947 1794 154199.2476 4843426.325
211 154485.3104 4843815.249 739 154076.9348 4844458.315 1267 154604.5025 4843563.971 1795 154197.773 4843424.441
212 154490.8915 4843828.933 740 154076.1998 4844457.575 1268 154602.7151 4843566.816 1796 154195.1666 4843426.198
213 154492.6305 4843828.551 741 154070.689 4844459.198 1269 154605.4563 4843575.089 1797 154196.3904 4843437.141
214 154487.9947 4843814.457 742 154068.3026 4844463.602 1270 154607.3423 4843574.947 1798 154196.809 4843437.611
215 154485.3104 4843815.249 743 154068.957 4844464.262 1271 154604.5025 4843563.971 1799 154196.8642 4843427.302
216 154490.8915 4843828.933 744 154071.2756 4844459.912 1272 154588.0445 4843567.192 1800 154195.1666 4843426.198
217 154493.2279 4843859.255 745 154070.689 4844459.198 1273 154588.2211 4843568.976 1801 154196.3904 4843437.141
218 154495.3165 4843859.36 746 154068.3026 4844463.602 1274 154602.7151 4843566.816 1802 154186.9421 4843433.576
219 154492.6305 4843828.551 747 154065.8919 4844465.302 1275 154604.5025 4843563.971 1803 154187.0377 4843436.234
220 154490.8915 4843828.933 748 154066.0075 4844465.27 1276 154588.0445 4843567.192 1804 154196.809 4843437.611
221 154493.2279 4843859.255 749 154068.957 4844464.262 1277 154557.977 4843566.722 1805 154196.3904 4843437.141
222 154492.6472 4843862.627 750 154068.3026 4844463.602 1278 154556.8386 4843569.444 1806 154186.9421 4843433.576
223 154494.5126 4843862.943 751 154065.6447 4844465.295 1279 154588.2211 4843568.976 1807 154171.2074 4843438.963
224 154495.3165 4843859.36 752 154065.8064 4844469.815 1280 154588.0445 4843567.192 1808 154172.0476 4843440.321
225 154493.2279 4843859.255 753 154066.508 4844470.263 1281 154557.977 4843566.722 1809 154187.0377 4843436.234
226 154492.6472 4843862.627 754 154066.2548 4844465.277 1282 154550.727 4843559.981 1810 154186.9421 4843433.576
227 154490.3709 4843871.842 755 154065.6447 4844465.295 1283 154549.9476 4843562.176 1811 154171.2074 4843438.963
228 154493.2702 4843871.036 756 154065.8064 4844469.815 1284 154556.8386 4843569.444 1812 154163.6209 4843448.468
229 154494.5126 4843862.943 757 154060.0579 4844472.021 1285 154557.977 4843566.722 1813 154164.0575 4843448.849
230 154492.6472 4843862.627 758 154060.9396 4844472.829 1286 154550.727 4843559.981 1814 154172.0476 4843440.321
231 154490.3709 4843871.842 759 154066.508 4844470.263 1287 154540.3141 4843562.316 1815 154171.2074 4843438.963
232 154494.5726 4843875.675 760 154065.8064 4844469.815 1288 154540.3831 4843562.31 1816 154163.6209 4843448.468
233 154498.6074 4843875.338 761 154060.0579 4844472.021 1289 154549.9476 4843562.176 1817 154158.4548 4843452.921
234 154493.2702 4843871.036 762 154057.2162 4844479.161 1290 154550.727 4843559.981 1818 154159.2555 4843454.128
235 154490.3709 4843871.842 763 154058.5159 4844479.854 1291 154540.3141 4843562.316 1819 154164.0575 4843448.849
236 154494.5726 4843875.675 764 154060.9396 4844472.829 1292 154540.5611 4843565.113 1820 154163.6209 4843448.468
237 154484.3118 4843890.503 765 154060.0579 4844472.021 1293 154540.2346 4843560.608 1821 154158.4548 4843452.921
238 154487.5731 4843892.482 766 154057.2162 4844479.161 1294 154540.3831 4843562.31 1822 154154.5537 4843454.472
239 154498.6074 4843875.338 767 154055.4498 4844482.242 1295 154540.3141 4843562.316 1823 154155.532 4843455.327
240 154494.5726 4843875.675 768 154056.2986 4844482.695 1296 154540.5072 4843559.509 1824 154159.2555 4843454.128
241 154484.3118 4843890.503 769 154058.5159 4844479.854 1297 154534.1153 4843560.456 1825 154158.4548 4843452.921
242 154476.9087 4843903.941 770 154057.2162 4844479.161 1298 154531.9772 4843562.746 1826 154154.5537 4843454.472
243 154479.0771 4843905.806 771 154055.4498 4844482.242 1299 154540.2675 4843564.019 1827 154153.4291 4843461.297
244 154487.5731 4843892.482 772 154055.0705 4844483.844 1300 154540.5072 4843559.509 1828 154154.3323 4843461.947
245 154484.3118 4843890.503 773 154055.5522 4844484.272 1301 154534.1153 4843560.456 1829 154155.532 4843455.327
246 154476.9087 4843903.941 774 154056.2986 4844482.695 1302 154532.7182 4843546.734 1830 154154.5537 4843454.472
247 154461.8243 4843915.73 775 154055.4498 4844482.242 1303 154529.8515 4843547.16 1831 154153.4291 4843461.297
248 154463.367 4843918.055 776 154055.0705 4844483.844 1304 154531.9772 4843562.746 1832 154149.4637 4843462.949
249 154479.0771 4843905.806 777 154052.53 4844485.024 1305 154534.1153 4843560.456 1833 154149.5906 4843464.835
250 154476.9087 4843903.941 778 154053.2784 4844485.709 1306 154532.7182 4843546.734 1834 154154.3323 4843461.947
251 154461.8243 4843915.73 779 154055.5522 4844484.272 1307 154529.6624 4843533.905 1835 154153.4291 4843461.297
252 154447.3317 4843924.079 780 154055.0705 4844483.844 1308 154526.5063 4843534.459 1836 154149.4637 4843462.949
253 154448.0004 4843925.867 781 154052.53 4844485.024 1309 154529.8515 4843547.16 1837 154145.0323 4843460.151
254 154463.367 4843918.055 782 154051.6848 4844487.207 1310 154532.7182 4843546.734 1838 154144.8715 4843462.889
255 154461.8243 4843915.73 783 154052.7376 4844487.077 1311 154530.0095 4843545.456 1839 154149.5906 4843464.835
256 154447.3317 4843924.079 784 154053.2784 4844485.709 1312 154529.7903 4843547.309 1840 154149.4637 4843462.949
257 154429.7818 4843928.861 785 154052.53 4844485.024 1313 154530.0272 4843547.927 1841 154145.0323 4843460.151
258 154430.6486 4843929.595 786 154051.6848 4844487.207 1314 154531.5043 4843547.94 1842 154134.0714 4843464.016
259 154448.0004 4843925.867 787 154053.0013 4844489.011 1315 154530.0095 4843545.456 1843 154134.4508 4843465.956
260 154447.3317 4843924.079 788 154053.6938 4844488.948 1316 154529.7903 4843547.309 1844 154144.8715 4843462.889
261 154429.7818 4843928.861 789 154052.7376 4844487.077 1317 154522.0225 4843549.142 1845 154145.0323 4843460.151
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262 154429.3952 4843934.248 790 154051.6848 4844487.207 1318 154522.062 4843549.137 1846 154134.0714 4843464.016
263 154430.8469 4843935.517 791 154053.0013 4844489.011 1319 154530.0272 4843547.927 1847 154127.3617 4843464.985
264 154430.6486 4843929.595 792 154050.8345 4844493.522 1320 154529.7903 4843547.309 1848 154127.2814 4843467.975
265 154429.7818 4843928.861 793 154051.6129 4844493.937 1321 154529.358 4843533.344 1849 154134.4508 4843465.956
266 154429.3952 4843934.248 794 154053.6938 4844488.948 1322 154519.2862 4843523.732 1850 154134.0714 4843464.016
267 154423.5646 4843935.72 795 154053.0013 4844489.011 1323 154517.7295 4843526.126 1851 154127.3617 4843464.985
268 154424.7631 4843936.89 796 154050.8345 4844493.522 1324 154527.1704 4843535.685 1852 154120.2514 4843464.38
269 154430.8469 4843935.517 797 154047.1324 4844499.489 1325 154529.358 4843533.344 1853 154120.2052 4843465.168
270 154429.3952 4843934.248 798 154047.9257 4844499.865 1326 154519.2862 4843523.732 1854 154127.2814 4843467.975
271 154423.5646 4843935.72 799 154051.6129 4844493.937 1327 154510.3643 4843519.23 1855 154127.3617 4843464.985
272 154421.6758 4843943.578 800 154050.8345 4844493.522 1328 154507.4504 4843521.423 1856 154120.2514 4843464.38
273 154423.5513 4843943.718 801 154047.1324 4844499.489 1329 154517.7295 4843526.126 1857 154117.3645 4843464.595
274 154424.7631 4843936.89 802 154046.3047 4844501.784 1330 154519.2862 4843523.732 1858 154117.0926 4843465.26
275 154423.5646 4843935.72 803 154047.2137 4844502.345 1331 154510.3643 4843519.23 1859 154120.2052 4843465.168
276 154421.6758 4843943.578 804 154047.9257 4844499.865 1332 154508.7685 4843507.947 1860 154120.2514 4843464.38
277 154421.9622 4843957.771 805 154047.1324 4844499.489 1333 154506.1983 4843507.351 1861 154117.3645 4843464.595
278 154423.8836 4843957.703 806 154046.3047 4844501.784 1334 154507.4504 4843521.423 1862 154114.7711 4843461.816
279 154423.5513 4843943.718 807 154043.3864 4844504.881 1335 154510.3643 4843519.23 1863 154114.1131 4843462.238
280 154421.6758 4843943.578 808 154044.3186 4844505.204 1336 154508.7685 4843507.947 1864 154117.0926 4843465.26
281 154421.9622 4843957.771 809 154047.2137 4844502.345 1337 154515.5888 4843496.354 1865 154117.3645 4843464.595
282 154422.0328 4843962.588 810 154046.3047 4844501.784 1338 154513.063 4843495.201 1866 154114.7711 4843461.816
283 154424.2873 4843963.137 811 154043.3864 4844504.881 1339 154506.1983 4843507.351 1867 154111.8876 4843452.336
284 154423.8836 4843957.703 812 154043.8002 4844508.248 1340 154508.7685 4843507.947 1868 154110.183 4843452.899
285 154421.9622 4843957.771 813 154044.378 4844507.709 1341 154515.5888 4843496.354 1869 154114.1131 4843462.238
286 154422.0328 4843962.588 814 154044.3186 4844505.204 1342 154519.7974 4843479.314 1870 154114.7711 4843461.816
287 154416.8169 4843971.851 815 154043.3864 4844504.881 1343 154517.7158 4843479.186 1871 154111.8876 4843452.336
288 154418.9554 4843972.336 816 154043.8002 4844508.248 1344 154513.063 4843495.201 1872 154108.5668 4843441.967
289 154424.2873 4843963.137 817 154045.872 4844508.414 1345 154515.5888 4843496.354 1873 154107.4157 4843443.514
290 154422.0328 4843962.588 818 154046.5553 4844508.041 1346 154519.7974 4843479.314 1874 154110.183 4843452.899
291 154416.8169 4843971.851 819 154044.378 4844507.709 1347 154518.0141 4843457.114 1875 154111.8876 4843452.336
292 154417.3422 4843977.382 820 154043.8002 4844508.248 1348 154514.73 4843457.643 1876 154108.5668 4843441.967
293 154420.1736 4843978.646 821 154045.872 4844508.414 1349 154517.7158 4843479.186 1877 154100.0632 4843441.942
294 154418.9554 4843972.336 822 154042.2735 4844515.785 1350 154519.7974 4843479.314 1878 154100.3133 4843444.951
295 154416.8169 4843971.851 823 154044.3782 4844516.368 1351 154518.0141 4843457.114 1879 154107.4157 4843443.514
296 154417.3422 4843977.382 824 154046.5553 4844508.041 1352 154517.9814 4843456.915 1880 154108.5668 4843441.967
297 154416.1673 4843978.227 825 154045.872 4844508.414 1353 154514.697 4843457.442 1881 154100.0632 4843441.942
298 154417.2204 4843979.573 826 154042.2735 4844515.785 1354 154514.73 4843457.643 1882 154084.1093 4843443.862
299 154420.1736 4843978.646 827 154041.7757 4844520.941 1355 154518.0141 4843457.114 1883 154083.5812 4843446.701
300 154417.3422 4843977.382 828 154042.361 4844521.428 1356 154517.9814 4843456.915 1884 154100.3133 4843444.951
301 154416.1673 4843978.227 829 154044.3782 4844516.368 1357 154517.5975 4843455.77 1885 154100.0632 4843441.942
302 154409.1264 4843983.68 830 154042.2735 4844515.785 1358 154514.686 4843455.279 1886 154084.1093 4843443.862
303 154409.9867 4843985.451 831 154041.7757 4844520.941 1359 154514.697 4843457.442 1887 154078.2072 4843439.755
304 154417.2204 4843979.573 832 154038.2342 4844522.055 1360 154517.9814 4843456.915 1888 154076.5057 4843441.419
305 154416.1673 4843978.227 833 154039.3105 4844522.896 1361 154517.5975 4843455.77 1889 154083.5812 4843446.701
306 154409.1264 4843983.68 834 154042.361 4844521.428 1362 154521.2016 4843451.119 1890 154084.1093 4843443.862
307 154398.0069 4843986.52 835 154041.7757 4844520.941 1363 154516.786 4843448.763 1891 154078.2072 4843439.755
308 154399.5124 4843988.506 836 154038.2342 4844522.055 1364 154514.686 4843455.279 1892 154074.882 4843435.357
309 154409.9867 4843985.451 837 154037.7119 4844524.873 1365 154517.5975 4843455.77 1893 154073.1044 4843436.238
310 154409.1264 4843983.68 838 154038.7504 4844525.633 1366 154521.2016 4843451.119 1894 154076.5057 4843441.419
311 154398.0069 4843986.52 839 154039.3105 4844522.896 1367 154521.4028 4843450.095 1895 154078.2072 4843439.755
312 154392.6913 4843995.61 840 154038.2342 4844522.055 1368 154517.3392 4843447.922 1896 154429.8595 4843933.872
313 154393.803 4843997.407 841 154037.7119 4844524.873 1369 154516.786 4843448.763 1897 154426.113 4843933.936
314 154399.5124 4843988.506 842 154033.9302 4844526.64 1370 154521.2016 4843451.119 1898 154426.1263 4843934.729
315 154398.0069 4843986.52 843 154034.5906 4844528.116 1371 154518.9671 4843452.594 1899 154429.9004 4843936.283
316 154392.6913 4843995.61 844 154038.7504 4844525.633 1372 154524.6098 4843450.297 1900 154429.8595 4843933.872
317 154379.2974 4843996.778 845 154037.7119 4844524.873 1373 154524.4362 4843448.291 1901 154426.113 4843933.936
318 154380.0054 4843997.682 846 154033.9302 4844526.64 1374 154518.5347 4843447.608 1902 154419.3549 4843934.538
319 154393.803 4843997.407 847 154030.9739 4844528.498 1375 154518.9671 4843452.594 1903 154419.3387 4843934.842
320 154392.6913 4843995.61 848 154030.85 4844528.945 1376 154524.6098 4843450.297 1904 154426.1263 4843934.729
321 154379.2974 4843996.778 849 154034.5906 4844528.116 1377 154525.7165 4843450.202 1905 154426.113 4843933.936
322 154377.1827 4844003.052 850 154033.9302 4844526.64 1378 154525.5433 4843448.195 1906 154419.3549 4843934.538
323 154378.1858 4844003.985 851 154030.9739 4844528.498 1379 154524.4362 4843448.291 1907 154417.7487 4843934.645
324 154380.0054 4843997.682 852 154026.6843 4844521.909 1380 154524.6098 4843450.297 1908 154417.7224 4843934.857
325 154379.2974 4843996.778 853 154026.1783 4844522.25 1381 154521.4446 4843450.014 1909 154419.3387 4843934.842
326 154377.1827 4844003.052 854 154030.85 4844528.945 1382 154525.8428 4843438.274 1910 154419.3549 4843934.538
327 154362.8361 4844007.941 855 154030.9739 4844528.498 1383 154523.3819 4843438.728 1911 154423.4409 4843936.118
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328 154363.3643 4844009.782 856 154033.7228 4844526.792 1384 154517.304 4843447.991 1912 154425.8425 4843941.787
329 154378.1858 4844003.985 857 154028.7246 4844532.612 1385 154521.4446 4843450.014 1913 154426.7556 4843941.363
330 154377.1827 4844003.052 858 154029.5756 4844533.442 1386 154525.8428 4843438.274 1914 154425.2672 4843935.268
331 154362.8361 4844007.941 859 154034.9328 4844527.865 1387 154521.966 4843433.677 1915 154423.4409 4843936.118
332 154350.5926 4844009.423 860 154033.7228 4844526.792 1388 154519.841 4843435.952 1916 154363.79 4844010.368
333 154351.3241 4844013.167 861 154028.7246 4844532.612 1389 154523.3819 4843438.728 1917 154364.8802 4844008.568
334 154363.3643 4844009.782 862 154026.2044 4844535.217 1390 154525.8428 4843438.274 1918 154364.7583 4844007.991
335 154362.8361 4844007.941 863 154026.9022 4844535.798 1391 154526.2634 4843438.499 1919 154362.9206 4844008.653
336 154350.5926 4844009.423 864 154029.5756 4844533.442 1392 154525.2499 4843421.768 1920 154363.79 4844010.368
337 154342.3269 4844012.76 865 154028.7246 4844532.612 1393 154521.4264 4843420.776 1921 154364.8802 4844008.568
338 154345.9046 4844014.97 866 154026.2044 4844535.217 1394 154523.1524 4843438.605 1922 154368.2764 4844009.037
339 154351.3241 4844013.167 867 154022.9234 4844540.353 1395 154526.2634 4843438.499 1923 154368.3184 4844008.244
340 154350.5926 4844009.423 868 154024.0282 4844540.836 1396 154525.2499 4843421.768 1924 154364.7583 4844007.991
341 154342.3269 4844012.76 869 154026.9022 4844535.798 1397 154532.4547 4843413.559 1925 154364.8802 4844008.568
342 154349.3798 4844039.167 870 154026.2044 4844535.217 1398 154528.5853 4843411.229 1926 154065.9723 4844464.982
343 154350.9909 4844038.607 871 154022.9234 4844540.353 1399 154521.4264 4843420.776 1927 154063.133 4844464.777
344 154345.9046 4844014.97 872 154021.6891 4844544.361 1400 154525.2499 4843421.768 1928 154063.1737 4844465.38
345 154342.3269 4844012.76 873 154022.4201 4844544.653 1401 154532.4547 4843413.559 1929 154065.9272 4844465.59
346 154349.3798 4844039.167 874 154024.0282 4844540.836 1402 154534.0054 4843406.755 1930 154065.9723 4844464.982
347 154354.5291 4844053.722 875 154022.9234 4844540.353 1403 154530.9251 4843406.429 1931 154063.133 4844464.777
348 154356.9202 4844053.787 876 154021.6891 4844544.361 1404 154528.5853 4843411.229 1932 154058.9448 4844465.584
349 154350.9909 4844038.607 877 154018.5683 4844550.255 1405 154532.4547 4843413.559 1933 154058.9372 4844466.269
350 154349.3798 4844039.167 878 154019.4 4844550.219 1406 154534.0054 4843406.755 1934 154063.1737 4844465.38
351 154354.5291 4844053.722 879 154022.4201 4844544.653 1407 154526.2638 4843383.518 1935 154063.133 4844464.777
352 154346.9778 4844070.14 880 154021.6891 4844544.361 1408 154523.8157 4843386.186 1936 154058.9448 4844465.584
353 154348.4335 4844070.845 881 154018.5683 4844550.255 1409 154530.9251 4843406.429 1937 154051.7835 4844464.058
354 154356.9202 4844053.787 882 154019.9724 4844552.286 1410 154534.0054 4843406.755 1938 154052.0645 4844464.582
355 154354.5291 4844053.722 883 154020.7056 4844552.453 1411 154526.2638 4843383.518 1939 154058.9372 4844466.269
356 154346.9778 4844070.14 884 154019.4 4844550.219 1412 154502.0897 4843378.298 1940 154058.9448 4844465.584
357 154344.6686 4844076.051 885 154018.5683 4844550.255 1413 154500.1598 4843378.814 1941 154051.7835 4844464.058
358 154345.1913 4844076.839 886 154019.9724 4844552.286 1414 154523.8157 4843386.186 1942 154050.4981 4844466.094
359 154348.4335 4844070.845 887 154016.7977 4844554.393 1415 154526.2638 4843383.518 1943 154052.0862 4844465.757
360 154346.9778 4844070.14 888 154017.4775 4844554.492 1416 154502.0897 4843378.298 1944 154052.0645 4844464.582
361 154344.6686 4844076.051 889 154020.7056 4844552.453 1417 154505.1557 4843375.531 1945 154051.7835 4844464.058
362 154326.186 4844077.041 890 154019.9724 4844552.286 1418 154504.0796 4843373.12 1946 154050.4981 4844466.094
363 154327.8626 4844079.115 891 154016.7977 4844554.393 1419 154500.1598 4843378.814 1947 154052.5436 4844467.809
364 154345.1913 4844076.839 892 154020.199 4844558.067 1420 154502.0897 4843378.298 1948 154053.8967 4844467.888
365 154344.6686 4844076.051 893 154020.9355 4844558.127 1421 154505.1557 4843375.531 1949 154052.0862 4844465.757
366 154326.186 4844077.041 894 154017.4775 4844554.492 1422 154504.8425 4843375.671 1950 154050.4981 4844466.094
367 154323.1458 4844087.936 895 154016.7977 4844554.393 1423 154504.6396 4843372.87 1951 154052.5436 4844467.809
368 154324.4719 4844087.33 896 154020.199 4844558.067 1424 154504.0796 4843373.12 1952 154051.382 4844469.22
369 154327.8626 4844079.115 897 154017.9965 4844559.554 1425 154505.1557 4843375.531 1953 154051.9426 4844468.998
370 154326.186 4844077.041 898 154018.417 4844559.991 1426 154505.4686 4843375.391 1954 154053.8967 4844467.888
371 154323.1458 4844087.936 899 154020.9355 4844558.127 1427 154508.2017 4843373.151 1955 154052.5436 4844467.809
372 154342.303 4844097.414 900 154020.199 4844558.067 1428 154507.0549 4843370.944 1956 154051.668 4844469.109
373 154343.2864 4844096.048 901 154017.9965 4844559.554 1429 154503.5202 4843373.37 1957 154046.9374 4844468.98
374 154324.4719 4844087.33 902 154016.0515 4844562.289 1430 154505.4686 4843375.391 1958 154046.7671 4844469.82
375 154323.1458 4844087.936 903 154016.2639 4844562.18 1431 154508.2017 4843373.151 1959 154051.655 4844469.11
376 154342.303 4844097.414 904 154018.417 4844559.991 1432 154524.5008 4843370.065 1960 154051.668 4844469.109
377 154344.145 4844099.211 905 154017.9965 4844559.554 1433 154522.2433 4843367.641 1961 154046.9374 4844468.98
378 154345.9322 4844097.595 906 154016.0515 4844562.289 1434 154507.0549 4843370.944 1962 154044.757 4844468.134
379 154343.2864 4844096.048 907 154015.9387 4844562.538 1435 154508.2017 4843373.151 1963 154044.3356 4844468.509
380 154342.303 4844097.414 908 154016.2535 4844562.102 1436 154524.5008 4843370.065 1964 154046.7671 4844469.82
381 154344.145 4844099.211 909 154016.2639 4844562.18 1437 154527.4634 4843357.569 1965 154046.9374 4844468.98
382 154346.6136 4844101.969 910 154016.0515 4844562.289 1438 154524.7092 4843357.326 1966 154044.757 4844468.134
383 154348.7035 4844102.549 911 154015.9387 4844562.538 1439 154522.2433 4843367.641 1967 154043.7959 4844464.435
384 154345.9322 4844097.595 912 154016.7953 4844565.863 1440 154524.5008 4843370.065 1968 154042.8787 4844464.77
385 154344.145 4844099.211 913 154017.4328 4844566.165 1441 154527.4634 4843357.569 1969 154044.3356 4844468.509
386 154346.6136 4844101.969 914 154016.2535 4844562.102 1442 154525.1088 4843328.05 1970 154044.757 4844468.134
387 154341.9409 4844103.874 915 154015.9387 4844562.538 1443 154522.863 4843328.445 1971 154043.7959 4844464.435
388 154342.3716 4844105.114 916 154016.7953 4844565.863 1444 154524.7092 4843357.326 1972 154040.8605 4844456.781
389 154348.7035 4844102.549 917 154013.2778 4844567.388 1445 154527.4634 4843357.569 1973 154039.9268 4844457.057
390 154346.6136 4844101.969 918 154014.1698 4844567.752 1446 154525.1088 4843328.05 1974 154042.8787 4844464.77
391 154341.9409 4844103.874 919 154017.4328 4844566.165 1447 154521.7023 4843310.539 1975 154043.7959 4844464.435
392 154337.7344 4844104.622 920 154016.7953 4844565.863 1448 154518.0166 4843311.523 1976 154040.8605 4844456.781
393 154338.1577 4844106.786 921 154013.2778 4844567.388 1449 154522.863 4843328.445 1977 154040.1653 4844453.117
394 154342.3716 4844105.114 922 154014.4856 4844570.274 1450 154525.1088 4843328.05 1978 154038.7957 4844453.849
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№ X Y № X Y № X Y № X Y
395 154341.9409 4844103.874 923 154015.1331 4844570.515 1451 154521.7023 4843310.539 1979 154039.9268 4844457.057
396 154337.7344 4844104.622 924 154014.1698 4844567.752 1452 154519.0928 4843306.371 1980 154040.8605 4844456.781
397 154305.9408 4844106.613 925 154013.2778 4844567.388 1453 154516.8417 4843309.964 1981 154040.1653 4844453.117
398 154307.4092 4844108.163 926 154014.4856 4844570.274 1454 154518.0166 4843311.523 1982 154038.6528 4844451.381
399 154338.1577 4844106.786 927 154012.0008 4844571.787 1455 154521.7023 4843310.539 1983 154037.1884 4844452.022
400 154337.7344 4844104.622 928 154012.3018 4844571.897 1456 154519.0928 4843306.371 1984 154038.7957 4844453.849
401 154305.9408 4844106.613 929 154015.1331 4844570.515 1457 154508.3118 4843302.606 1985 154040.1653 4844453.117
402 154302.0711 4844141.887 930 154014.4856 4844570.274 1458 154509.4181 4843309.626 1986 154038.6528 4844451.381
403 154303.8888 4844142.715 931 154012.0008 4844571.787 1459 154516.8417 4843309.964 1987 154040.3602 4844447.13
404 154307.4092 4844108.163 932 154012.8932 4844574.471 1460 154519.0928 4843306.371 1988 154037.3708 4844448.901
405 154305.9408 4844106.613 933 154013.779 4844574.671 1461 154508.3118 4843302.606 1989 154037.1884 4844452.022
406 154302.0711 4844141.887 934 154012.3018 4844571.897 1462 154505.8364 4843302.901 1990 154038.6528 4844451.381
407 154291.5848 4844153.473 935 154012.0008 4844571.787 1463 154506.6992 4843309.959 1991 154040.3602 4844447.13
408 154293.3278 4844154.107 936 154012.8932 4844574.471 1464 154509.4181 4843309.626 1992 154038.2754 4844445.214
409 154303.8888 4844142.715 937 154010.6801 4844576.043 1465 154508.3118 4843302.606 1993 154036.115 4844446.605
410 154302.0711 4844141.887 938 154011.6765 4844576.406 1466 154512.1966 4843303.151 1994 154037.3708 4844448.901
411 154291.5848 4844153.473 939 154013.779 4844574.671 1467 154497.1298 4843297.778 1995 154040.3602 4844447.13
412 154291.5947 4844164.847 940 154012.8932 4844574.471 1468 154492.5378 4843304.851 1996 154036.3056 4844446.963
413 154294.0404 4844165.588 941 154010.6801 4844576.043 1469 154509.1886 4843309.594 1997 154036.5423 4844445.682
414 154293.3278 4844154.107 942 154011.5097 4844579.792 1470 154512.1966 4843303.151 1998 154035.9848 4844445.886
415 154291.5848 4844153.473 943 154012.0589 4844579.935 1471 154497.1298 4843297.778 1999 154035.9487 4844446.583
416 154291.5947 4844164.847 944 154011.6765 4844576.406 1472 154486.855 4843291.611 2000 154036.3056 4844446.963
417 154285.4471 4844169.986 945 154010.6801 4844576.043 1473 154483.0797 4843294.357 2001 154036.5423 4844445.682
418 154288.8989 4844172.555 946 154011.5097 4844579.792 1474 154492.5378 4843304.851 2002 154033.7685 4844443.285
419 154294.0404 4844165.588 947 154007.7921 4844583.334 1475 154497.1298 4843297.778 2003 154032.5791 4844442.876
420 154291.5947 4844164.847 948 154009.9635 4844584.537 1476 154486.855 4843291.611 2004 154035.9848 4844445.886
421 154285.4471 4844169.986 949 154012.0589 4844579.935 1477 154484.83 4843288.098 2005 154036.5423 4844445.682
422 154285.4245 4844174.432 950 154011.5097 4844579.792 1478 154480.2452 4843289.643 2006 154033.7685 4844443.285
423 154286.8372 4844174.742 951 154007.7921 4844583.334 1479 154483.0797 4843294.357 2007 154033.5214 4844443.248
424 154288.8989 4844172.555 952 154007.3351 4844586.156 1480 154486.855 4843291.611 2008 154033.0871 4844442.991
425 154285.4471 4844169.986 953 154008.6493 4844586.015 1481 154484.83 4843288.098 2009 154032.5791 4844442.876
426 154285.4245 4844174.432 954 154009.9635 4844584.537 1482 154482.3681 4843285.165 2010 154033.7685 4844443.285
427 154291.6935 4844205.1 955 154007.7921 4844583.334 1483 154480.2495 4843286.594 2011 154033.5214 4844443.248
428 154293.3582 4844205.356 956 154007.3351 4844586.156 1484 154480.2452 4843289.643 2012 154031.774 4844439.046
429 154286.8372 4844174.742 957 154009.666 4844588.792 1485 154484.83 4843288.098 2013 154031.4399 4844439.543
430 154285.4245 4844174.432 958 154010.6214 4844589.056 1486 154482.3681 4843285.165 2014 154033.0871 4844442.991
431 154291.6935 4844205.1 959 154008.6493 4844586.015 1487 154476.7072 4843280.869 2015 154033.5214 4844443.248
432 154289.9143 4844208.556 960 154007.3351 4844586.156 1488 154475.1808 4843282.731 2016 154031.774 4844439.046
433 154291.5117 4844208.932 961 154009.666 4844588.792 1489 154480.2495 4843286.594 2017 154026.148 4844438.884
434 154293.3582 4844205.356 962 154006.4122 4844589.404 1490 154482.3681 4843285.165 2018 154025.9173 4844440.383
435 154291.6935 4844205.1 963 154007.3827 4844590.238 1491 154476.7072 4843280.869 2019 154031.4399 4844439.543
436 154289.9143 4844208.556 964 154010.6214 4844589.056 1492 154471.9196 4843277.871 2020 154031.774 4844439.046
437 154289.9972 4844212.407 965 154009.666 4844588.792 1493 154471.273 4843280.277 2021 154026.148 4844438.884
438 154291.8081 4844213.082 966 154006.4122 4844589.404 1494 154475.1808 4843282.731 2022 154023.3026 4844438.465
439 154291.5117 4844208.932 967 154004.724 4844595.358 1495 154476.7072 4843280.869 2023 154023.0647 4844438.654
440 154289.9143 4844208.556 968 154006.1265 4844596.224 1496 154471.9196 4843277.871 2024 154025.9173 4844440.383
441 154289.9972 4844212.407 969 154007.3827 4844590.238 1497 154468.375 4843277.671 2025 154026.148 4844438.884
442 154285.9327 4844216.614 970 154006.4122 4844589.404 1498 154467.5255 4843278.912 2026 154023.0623 4844438.448
443 154287.2132 4844217.364 971 154004.724 4844595.358 1499 154471.273 4843280.277 2027 154019.6294 4844443.408
444 154291.8081 4844213.082 972 154002.1128 4844598.246 1500 154471.9196 4843277.871 2028 154020.5461 4844444.289
445 154289.9972 4844212.407 973 154003.4483 4844598.639 1501 154468.375 4843277.671 2029 154023.5008 4844438.17
446 154285.9327 4844216.614 974 154006.1265 4844596.224 1502 154469.8413 4843274.415 2030 154023.0623 4844438.448
447 154279.6789 4844236.52 975 154004.724 4844595.358 1503 154465.9225 4843276.84 2031 154019.6294 4844443.408
448 154280.8948 4844238.073 976 154002.1128 4844598.246 1504 154467.5255 4843278.912 2032 154015.2024 4844446.44
449 154287.2132 4844217.364 977 154003.6134 4844604.314 1505 154468.375 4843277.671 2033 154015.3324 4844447.327
450 154285.9327 4844216.614 978 154004.7947 4844604.723 1506 154469.8413 4843274.415 2034 154020.5461 4844444.289
451 154279.6789 4844236.52 979 154003.4483 4844598.639 1507 154462.3403 4843271.655 2035 154019.6294 4844443.408
452 154268.434 4844237.78 980 154002.1128 4844598.246 1508 154461.6614 4843273.002 2036 154015.2024 4844446.44
453 154269.4543 4844239.063 981 154003.6134 4844604.314 1509 154465.9225 4843276.84 2037 154012.6706 4844445.816
454 154280.8948 4844238.073 982 154000.6267 4844606.672 1510 154469.8413 4843274.415 2038 154012.1226 4844446.335
455 154279.6789 4844236.52 983 154001.6721 4844607.07 1511 154462.3403 4843271.655 2039 154015.3324 4844447.327
456 154268.434 4844237.78 984 154004.7947 4844604.723 1512 154459.5949 4843271.3 2040 154015.2024 4844446.44
457 154261.6642 4844260.719 985 154003.6134 4844604.314 1513 154459.1779 4843271.558 2041 154012.6706 4844445.816
458 154263.3955 4844261.214 986 154000.6267 4844606.672 1514 154461.6614 4843273.002 2042 154012.3003 4844444.055
459 154269.4543 4844239.063 987 154001.5441 4844609.934 1515 154462.3403 4843271.655 2043 154011.6465 4844444.432
460 154268.434 4844237.78 988 154002.1078 4844610.382 1516 154459.5949 4843271.3 2044 154012.1226 4844446.335
461 154261.6642 4844260.719 989 154001.6721 4844607.07 1517 154460.7293 4843268.541 2045 154012.6706 4844445.816
462 154257.0788 4844277.216 990 154000.6267 4844606.672 1518 154458.9477 4843268.281 2046 154012.3003 4844444.055
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463 154258.6927 4844277.677 991 154001.5441 4844609.934 1519 154459.1779 4843271.558 2047 154007.1695 4844439.088
464 154263.3955 4844261.214 992 153997.5612 4844609.802 1520 154459.5949 4843271.3 2048 154006.3062 4844440.076
465 154261.6642 4844260.719 993 153998.0813 4844610.586 1521 154460.3185 4843267.516 2049 154011.6465 4844444.432
466 154257.0788 4844277.216 994 154002.1078 4844610.382 1522 154457.5626 4843264.86 2050 154012.3003 4844444.055
467 154251.9405 4844294.434 995 154001.5441 4844609.934 1523 154456.3979 4843266.351 2051 154007.1695 4844439.088
468 154253.1663 4844294.891 996 153997.5612 4844609.802 1524 154459.2101 4843268.935 2052 154002.2558 4844434.837
469 154258.6927 4844277.677 997 153996.6202 4844612.292 1525 154460.3185 4843267.516 2053 154000.5944 4844436.225
470 154257.0788 4844277.216 998 153997.3617 4844612.116 1526 154457.616 4843264.904 2054 154006.3062 4844440.076
471 154251.9405 4844294.434 999 153998.0813 4844610.586 1527 154454.4724 4843264.176 2055 154007.1695 4844439.088
472 154242.321 4844314.411 1000 153997.5612 4844609.802 1528 154454.6683 4843264.879 2056 154002.2558 4844434.837
473 154243.9276 4844314.967 1001 153996.6202 4844612.292 1529 154456.3837 4843266.34 2057 153999.609 4844430.396
474 154253.1663 4844294.891 1002 153998.8683 4844613.838 1530 154457.616 4843264.904 2058 153998.4549 4844431.187
475 154251.9405 4844294.434 1003 153999.4862 4844613.908 1531 154454.4724 4843264.176 2059 154000.5944 4844436.225
476 154242.321 4844314.411 1004 153997.3617 4844612.116 1532 154453.0363 4843266.878 2060 154002.2558 4844434.837
477 154240.9613 4844319.129 1005 153996.6202 4844612.292 1533 154454.5076 4843268.558 2061 153999.609 4844430.396
478 154242.7898 4844320.05 1006 153998.8683 4844613.838 1534 154454.6683 4843264.879 2062 153997.4971 4844427.635
479 154243.9276 4844314.967 1007 153995.563 4844614.88 1535 154454.4724 4843264.176 2063 153996.4288 4844428.393
480 154242.321 4844314.411 1008 153996.6904 4844615.651 1536 154453.0363 4843266.878 2064 153998.4549 4844431.187
481 154240.9613 4844319.129 1009 153999.4862 4844613.908 1537 154449.0198 4843267.587 2065 153999.609 4844430.396
482 154236.993 4844323.745 1010 153998.8683 4844613.838 1538 154451.4511 4843268.244 2066 153997.4971 4844427.635
483 154239.858 4844325.546 1011 153995.563 4844614.88 1539 154454.5076 4843268.558 2067 153995.8163 4844424.996
484 154242.7898 4844320.05 1012 153995.3752 4844619.227 1540 154453.0363 4843266.878 2068 153995.0177 4844425.828
485 154240.9613 4844319.129 1013 153996.6541 4844619.312 1541 154449.0198 4843267.587 2069 153996.4288 4844428.393
486 154236.993 4844323.745 1014 153996.6904 4844615.651 1542 154448.2922 4843270.165 2070 153997.4971 4844427.635
487 154230.9792 4844337.712 1015 153995.563 4844614.88 1543 154452.1468 4843265.835 2071 153995.8163 4844424.996
488 154232.5914 4844338.256 1016 153998.6376 4844613.804 1544 154451.4511 4843268.244 2072 153992.2473 4844423.147
489 154239.858 4844325.546 1017 153998.4054 4844614.838 1545 154449.0198 4843267.587 2073 153991.2204 4844423.925
490 154236.993 4844323.745 1018 153999.2089 4844615.622 1546 154448.2922 4843270.165 2074 153995.0177 4844425.828
491 154230.9792 4844337.712 1019 153999.8179 4844613.957 1547 154454.31 4843273.402 2075 153995.8163 4844424.996
492 154229.0956 4844345.689 1020 153998.6376 4844613.804 1548 154455.8147 4843271.759 2076 153992.2473 4844423.147
493 154230.6136 4844346.142 1021 153998.4054 4844614.838 1549 154452.1468 4843265.835 2077 153990.2942 4844415.98
494 154232.5914 4844338.256 1022 153995.8949 4844615.517 1550 154448.2922 4843270.165 2078 153989.6389 4844415.492
495 154230.9792 4844337.712 1023 153996.3239 4844616.056 1551 154454.2947 4843273.388 2079 153991.2204 4844423.925
496 154229.0956 4844345.689 1024 153999.2089 4844615.622 1552 154468.0204 4843286.472 2080 153992.2473 4844423.147
497 154225.7704 4844353.932 1025 153998.4054 4844614.838 1553 154470.3329 4843283.463 2081 153990.2942 4844415.98
498 154229.8209 4844355.624 1026 153995.8949 4844615.517 1554 154455.8254 4843271.769 2082 153992.8591 4844415.703
499 154230.6136 4844346.142 1027 153995.204 4844617.433 1555 154454.2947 4843273.388 2083 153992.0816 4844415.37
500 154229.0956 4844345.689 1028 153995.6729 4844617.494 1556 154468.0204 4843286.472 2084 153989.6389 4844415.492
501 154225.7704 4844353.932 1029 153996.3239 4844616.056 1557 154478.2589 4843292.811 2085 153990.2942 4844415.98
502 154225.6716 4844356.563 1030 153995.8949 4844615.517 1558 154480.3111 4843289.487 2086 153992.8591 4844415.703
503 154227.2782 4844355.719 1031 153995.204 4844617.433 1559 154470.3329 4843283.463 2087 153988.5597 4844409.329
504 154229.8209 4844355.624 1032 153995.5522 4844620.77 1560 154468.0204 4843286.472 2088 153986.5665 4844410.651
505 154225.7704 4844353.932 1033 153996.5303 4844620.866 1561 154478.4745 4843292.92 2089 153992.0816 4844415.37
506 154225.6716 4844356.563 1034 153995.6729 4844617.494 1562 154480.0542 4843293.968 2090 153992.8591 4844415.703
507 154228.9929 4844356.966 1035 153995.204 4844617.433 1563 154481.031 4843290.831 2091 153988.5597 4844409.329
508 154228.9572 4844356.493 1036 153995.5522 4844620.77 1564 154479.9268 4843289.294 2092 153985.6828 4844402.863
509 154227.2782 4844355.719 1037 153989.2012 4844639.116 1565 154478.4745 4843292.92 2093 153983.6403 4844404.265
510 154225.6716 4844356.563 1038 153990.4943 4844639.018 1566 154480.0542 4843293.968 2094 153986.5665 4844410.651
511 154228.9929 4844356.966 1039 153996.5303 4844620.866 1567 154482.353 4843294.305 2095 153988.5597 4844409.329
512 154255.7428 4844348.387 1040 153995.5522 4844620.77 1568 154485.0534 4843292.168 2096 153985.6828 4844402.863
513 154255.5934 4844347.922 1041 153989.2012 4844639.116 1569 154481.031 4843290.831 2097 153981.4185 4844399.497
514 154228.9572 4844356.493 1042 153990.042 4844640.663 1570 154480.0542 4843293.968 2098 153980.4529 4844399.735
515 154228.9929 4844356.966 1043 153991.4707 4844640.691 1571 154482.353 4843294.305 2099 153983.6403 4844404.265
516 154225.2974 4844355.85 1044 153990.4943 4844639.018 1572 154481.0436 4843294.228 2100 153985.6828 4844402.863
517 154218.2201 4844370.645 1045 153989.2012 4844639.116 1573 154485.7163 4843293.169 2101 154014.7959 4844446.757
518 154220.2775 4844370.846 1046 153990.042 4844640.663 1574 154485.0534 4843292.168 2102 154013.4971 4844451.591
519 154228.0266 4844357.146 1047 153988.82 4844642.995 1575 154482.353 4843294.305 2103 154014.4402 4844451.844
520 154225.2974 4844355.85 1048 153989.7058 4844643.399 1576 154451.5627 4843265.23 2104 154015.739 4844447.01
521 154218.2201 4844370.645 1049 153991.4707 4844640.691 1577 154438.6555 4843258.306 2105 154014.7959 4844446.757
522 154220.6216 4844379.155 1050 153990.042 4844640.663 1578 154435.7145 4843262.53 2106 153980.791 4844399.063
523 154222.3296 4844379.776 1051 153988.82 4844642.995 1579 154449.0765 4843270.468 2107 153972.8677 4844400.225
524 154220.2775 4844370.846 1052 153987.6982 4844645.458 1580 154451.5627 4843265.23 2108 153973.0448 4844401.433
525 154218.2201 4844370.645 1053 153988.7537 4844645.751 1581 154438.6555 4843258.306 2109 153980.9681 4844400.271
526 154220.6216 4844379.155 1054 153989.7058 4844643.399 1582 154424.0192 4843243.765 2110 153980.791 4844399.063
527 154213.0976 4844383.155 1055 153988.82 4844642.995 1583 154419.7085 4843248.621
528 154214.9517 4844386.685 1056 153987.6982 4844645.458 1584 154435.7145 4843262.53

866
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-2 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 
закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 
2005 г. за реда за подбор, квалификация и кон-
трол  върху  синдиците  във  връзка  с постъпило 
уведомление вх. № 94-Р-34#1/4.02.2022 г. от синдик 
Румяна Веселинова Иванова да бъде извършена 
промяна на служебния адрес за кореспонденция 
нареждам:

Изменям  т. 39  от  Заповед  № ЛС-04-336  от 
23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, 
бр. 47 от 2019 г.) в частта є относно служебния 
адрес за кореспонденция на синдика Румяна Весе-
линова Иванова, като думите: „София, бул. Васил 
Левски № 38, ет. 2“ се заменят със „София, ж.к. 
Младост 4, бл. 601, вх. 2, ет. 8, ап. 29“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държа-
вен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от 
Търговския закон, като разходите за обнародването 
са за сметка на лицето.

Министър: 
Н. Йорданова

865

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 589 
от 18 ноември 2021 г.

На  основание  чл. 8,  ал. 1  и  ал. 2,  т. 9  от 
Устройствения  правилник  на  Комисията  за 
защита  на  потребителите  към  министъра  на 
икономиката  и  на  нейната  администрация  и 
решение на комисията по т. 17 съгласно про-
токол № 22 от 14.10.2021 г. във връзка с чл. 92, 
ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 70, 
ал. 1 и чл. 71, ал. 3, т. 3 от Закона за защита на 
потребителите, Наредбата за условията и реда 
за изтегляне от пазара, изземване от потребите-
лите и унищожаване на опасни стоки и за реда 
за обезщетяване на потребителите в случаите 
на  изземване  на  опасни  стоки  във  връзка  с 
чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс 
нареждам:

1.  Забранявам  вноса,  износа,  възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на ви-
лици БП пластик, арт. № 292102, поставени в 
полиетиленова  прозрачна  опаковка  с  надпис: 
Plastic Classic 100pcs Cutlery, код 3800206201006, 
вилици 100 бр., 100 % полистирол, като стока, 
представляваща  сериозен  риск  и  опасност  за 
здравето на потребителите.

2.  Вносителите  и  дистрибуторите  да  орга-
низират  незабавното  и  ефективно  изтегляне 
от пазара и изземването от потребителите на 
описаната в заповедта стока по реда, условията 
и в сроковете, визирани в Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 

и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки, и да 
отправят предупреждения към потребителите 
за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:
По  повод  постъпил  сигнал  в  КЗП  от  по-

требител  с  изразени  съмнения  по  отношение 
безопасността на гореописаните вилици, изра-
ботени от полистирол, които са лесно чупливи 
и  могат  да  наранят  устната  лигавица  или  да 
предизвикат задавяне, е извършена проверка.

При извършена проверка от служители на 
КЗП на здравината на гореописаните вилици 
е  установено,  че  при  минимално  захапване 
на  вилицата  от  върха  на  същата  се  отчупват 
пластмасови части. Съгласно направена оцен-
ка  на  риска  в  инструмента  на  Европейската 
комисия – RAG  RAPEX,  за  извършване  на 
оценки  на  риска  стоката  съдържа  сериозен 
риск  за  здравето  на  потребителите,  тъй  като 
отделените счупени пластмасови части могат 
да бъдат погълнати, без да бъдат забелязани, 
заедно с консумираната храна, което да доведе 
до нараняване на вътрешни органи и съответно 
до фатални последици.

Оценката на риска е извършена в съответ-
ствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/417 на 
Комисията от 8 ноември 2018 г. за въвеждане 
на  насоки  за  управлението  на  системата  на 
Европейския  съюз  за  бърз  обмен  на  инфор-
мация „RAPEX“, създадена съгласно чл. 12 от 
Директива  2001/95/ЕО  относно  общата  безо-
пасност на продуктите, и нейната система  за 
нотифициране (нотифицирано под номер С(2018) 
7334) и публикувано в Официален вестник на 
ЕС (L 73/121).

Стоката не е безопасна по смисъла на чл. 70, 
ал. 1  от  Закона  за  защита  на  потребителите, 
тъй като при нормални и разумно предвидими 
условия за употреба, включително продължи-
телността на нейното използване, представлява 
риск за живота и здравето на потребителите, 
като  се  вземат  предвид  характеристиките  на 
стоката.

На основание чл. 60, ал. 1 от Администра-
тивнопроцесуалния  кодекс  допускам  предва-
рително изпълнение на заповедта с цел да не 
се допусне предлагането на стоки на пазара в 
несъответствие с изискванията за безопасност, 
което  несъответствие  би  могло  да  доведе  до 
риск от нараняване на потребителите.

Разпореждането,  с  което  се  допуска  пред-
варителното изпълнение, може да се обжалва 
чрез КЗП пред  съда  в  тридневен  срок от  съ-
общаването  му,  независимо  дали  настоящата 
заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите 
и тяхно то обезщетяване са за сметка на про-
изводителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Маргаритов

760
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ЗАПОВЕД № 19 
от 14 януари 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономи-
ката и на нейната администрация и решение на 
комисията по т. 12 съгласно протокол № 26 от 
23.12.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, 
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за 
защита на потребителите, Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и  за реда  за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки във връзка 
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс 
нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на маси за кафе: 
маса модел SC-091A-60, баркод 000176909, и маса 
модел  SC-091-60,  баркод  000176911,  като  стоки, 
опасни за живота и здравето на потребителите, тъй 
като не съответстват на нормативно установените 
изисквания  за  безопасност  съгласно  стандарти 
БДС  EN  581-1:2017  (EN  581-1:2017)  „Градински 
мебели. Столове и маси за къмпинг, за домашна 
и обща употреба. Част 1: Общи изисквания за 
безопасност“ и БДС EN 581-3:2017 (EN 581-3:2017) 
„Градински мебели. Мебели за сядане и маси за 
къмпинги, за домашна и за специална употреба. 
Част 3: Механични изисквания за безопасност и 
методи за изпитване на маси“.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и  унищожаване  на  опасни  стоки  и  за  реда  за 
обезщетяване  на  потребителите  в  случаите  на 
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
дупреждения  към  потребителите  за  рисковете, 
които стоките съдържат.

Мотиви:
Съгласно представени протоколи от изпитване 

№ 10771990716342  от  2.10.2021 г.  за  маса  модел 
SC-091-60, баркод 000176911, и № 10773990816343 
от 2.10.2021 г. за маса модел SC-091A-60, баркод 
000176909, издадени от Изпитвателен център „Алми 
тест“ – ООД, София, стоките не съответстват на 
нормативно установените изисквания за безопас-
ност съгласно стандарти БДС EN 581-1:2017 (EN 
581-1:2017) „Градински мебели. Столове и маси 
за къмпинг, за домашна и обща употреба. Част 
1: Общи изисквания за безопасност“ и БДС EN 
581-3:2017  (EN  581-3:2017)  „Градински  мебели. 
Мебели за сядане и маси за къмпинги, за домаш-
на и за специална употреба. Част 3: Механични 
изисквания за безопасност и методи за изпитване 
на маси“ по следните показатели:

– маса модел SC-091-60, баркод 000176911, не 
съответства  по  показател  т. 5.2.1  от  стандарт 
БДС EN 581-3:2017 – хоризонтално изпитване на 
издръжливост;

– маса  модел  SC-091A-60,  баркод  000176909, 
не съответства по показател т. 5.2.1 от стандарт 
БДС EN 581-3:2017 – хоризонтално изпитване на 
издръжливост.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс допускам предварително 
изпълнение на заповедта с цел да се защити жи-
вота и здравето на гражданите и да не се допусне 
предлагането на стоки на пазара в несъответствие 
с установените изисквания за безопасност съгласно 
стандарти БДС EN 581-1:2017  (EN 581-1:2017) и 
БДС EN 581-3:2017 (EN 581-3:2017).

Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му, 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Маргаритов

824

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1817 
от 28 януари 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
чл. 6,  т. 5,  чл. 9,  ал. 1,  т. 13  и  чл. 22,  ал. 6  от 
Устройствения правилник на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол и протоколно 
решение № 6728 от 28.01.2022 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на база за отдих, състояща се от 40 сгради, 
разположени  в  поземлени  имоти  с  идентифи-
катори  04426.100.214  и  04426.100.298,  намираща 
се  в  к.к. Камчия,  с. Близнаци,  община Аврен, 
област Варна,  обособена  част  от  имуществото 
на  „Транспортно  строителство и  възстановява-
не“ – ЕАД, София.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

782

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 918 
от 17 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 
Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на 
общ устройствен план на община Берковица за 
ПИ с идентификатор 05654.64.45 в м. Стражето, 
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землището на с. Боровци, община Берковица, с 
площ 2999 кв. м, с цел промяна предназначението 
на имота от земеделска земя в имот с устройствен 
режим с допустима промяна на предназначението 
„за ОО – обществено обслужване и паркинг“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да 
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
решението може да бъде обжалвано чрез Община 
Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: 
Д. Еленков

775

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

РЕШЕНИЕ № 162 
от 30 декември 2021 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и  ал. 2  от 
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 103, ал. 1 и 
4 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ Общинският 
съвет – Бобов дол, одобрява проект за частично 
изменение  на  общия  устройствен  план  (ОУП) 
на община Бобов дол, одобрен с Решение № 244 
по протокол № 9 от 23.10.2017 г. на Общинския 
съвет – Бобов дол, в обхвата на поземлен имот 
с идентификатор 38635.43.357, с начин на трайно 
ползване – „за  друг  вид  застрояване“,  трайно 
предназначение  на  територията – „земеделска“, 
местност Равнището в землището на с. Корки-
на, община Бобов дол, област Кюстендил, с цел 
промяна  на  предназначението  на  поземления 
имот от „земеделска земя“, четвърта категория, 
в неземеделска при спазването на нормативните 
параметри, характерни за зона Жм.

Председател: 
Е. Христова

794

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 178 
от 13 декември 2021 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 поземлени имоти с идентификатори 10971.190.46, 
10971.190.48, 10971.190.52 и 10971.190.54 по КККР 
на гр. Видин, местност Шуговец, община Видин, 
от територия, отредена за „обработваеми земе-
делски земи“, в територия с ново предназначение 
за „общественообслужващи функции“.

Председател: 
Г. Велков

789

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 683 
от 27 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
във  връзка  с  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4  от 
ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите 
на  правното  състояние  и  приватизационните 

оценки  и  чл. 5,  ал. 3,  т. 7  от  Наредбата  за 
възлагане  извършването  на  дейности,  свър-
зани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол,  включително 
процесуално представителство, или на дейности, 
свързани с функциите по Закона за публичните 
предприятия, Общинският съвет – Горна Оря-
ховица, реши:

1. Включва в Годишния план за работа по 
приватизация на общинска собственост – 2021 г., 
общински нежилищен имот, невключен в иму-
ществото  на  общински  търговски  дружества: 
сграда – масивно  строителство,  попадаща  в 
УПИ  I – градина-паметник,  кв. 48а  по  плана 
на  с. Крушето,  община  Горна  Оряховица,  с 
графично  измерена  площ  27  кв. м,  съгласно 
АОС № 6709/4.01.2021 г.

2. Открива  процедура  за  приватизация  на 
общински нежилищен имот, невключен в иму-
ществото  на  общински  търговски  дружества: 
сграда – масивно  строителство,  попадаща  в 
УПИ  I – градина-паметник,  кв. 48а  по  плана 
на  с. Крушето,  община  Горна  Оряховица,  с 
графично  измерена  площ  27  кв. м,  съгласно 
АОС № 6709/4.01.2021 г.

3.  Забранява  се  извършването  на  разпо-
редителни  сделки  с  дълготрайните  активи, 
сключването  на  договори  за  придобиване  на 
дялово участие, за наем, за съвместна дейност, 
за кредит, за обезпечаване на вземания, както 
и поемане на менителнични  задължения,  ос-
вен с разрешение на Общинския съвет – Горна 
Оряховица.

4. Възлага на кмета на общината да проведе 
процедура по изготвяне на правен анализ, ин-
формационен меморандум и приватизационна 
оценка  за  обект:  сграда – масивно  строител-
ство, попадаща в УПИ І – градина-паметник, 
кв. 48а по плана на с. Крушето, община Горна 
Оряховица, с графично измерена площ 27 кв. м, 
съгласно АОС № 6709/4.01.2021 г.,  чрез  пряко 
договаряне  в  съответствие  с  Наредбата  за 
възлагане  извършването  на  дейности,  свър-
зани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол,  включително 
процесуално представителство, или на дейности, 
свързани с функциите по Закона за публичните 
предприятия.

5. Кметът на общината да удостовери верност-
та на информацията, съдържаща се в анализа 
на правното състояние.

Председател: 
Д. Костадинов
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ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 640 
от 27 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, 
одобрява:
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9. – Министърът на правосъдието на основа-
ние 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 и Административния 

съд – Благоевград, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Александър Ивайлов Георгиев – висше образо-
вание, специалност „Право“ и „Противодействие 
на престъпността и опазване на обществения ред“ 

1. Проект  за  изменение  на  общия  устройствен  план  на  община Димитровград  в  обхват  по-
землен имот с идентификатор 06762.18.204 по кадастралната карта на землище с. Бряст, община 
Димитровград.

В Правила и нормативи  за прилагане на общия  устройствен план на община Димитровград  се 
създава нова устройствена зона Тел – терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването 
и електронните съобщения:

Устройствена кате-
гория

Макс. плът-
ност застроя-

ване в %

Макс. 
Кинт.

Мин. 
озелене-
на площ

Макс. кота 
корниз

в м

Предназначение, основни и 
допълващи функции, огра-

ничения

Графично 
изобразява-
не в ОУПО

1 2 3 4 5 6 7

Терени за бази на град-
ското  стопанство  и 
техническата  инфра-

структура

Т

20. Терени за площни 
обекти и съоръжения 
на  електроснабдява-
нето  и  електронните 

съобщения

- - - - За електроцентрали от ВЕИ, 
електростанции, ел. подстан-
ции, телефонни централи, фи-
зическа  инфраструктура  към 
електронната  съобщителна 
мрежа, радио- и телевизионни 
и други телекомуникационни 

централи и др.
Показателите за застрояването 
се определят с ПУП при спаз-
ване на санитарно-хигиенните 
и противопожарните изисква-

ния, правила и норми

Тел

За територията на поземлен имот с иденти-
фикатор 06762.18.204 се предвижда устройствена 
зона Тел – терени за площни обекти и съоръ-
жения на електроснабдяването и електронните 
съобщения. Показателите за застрояването се 
определят с ПУП при спазване на санитарно-
хигиенните  и  противопожарните  изисквания, 
правила и норми.

Конкретното  предназначение  и  параметри 
на застрояване за поземлен имот с идентифи-
катор  06762.18.204,  землище  с. Бряст,  община 
Димитровград, да бъдат установени с подробен 
устройствен план и да бъдат съобразени с пред-
видените с общия устройствен план.

2. Проект  за  изменение  на  общия  устрой-
ствен план на община Димитровград в обхват 
поземлен  имот  с  идентификатор  39668.156.52, 
м. Кърчето по кадастралната карта на землище 
с. Крепост, община Димитровград.

Променя се устройствената зона от „нива, 
орна земя“ в „предимно производствена (Пп)“. 
Съгласно общия устройствен план на община 
Димитровград,  одобрен  с  Решение  № 793  от 
2017 г.  на  Общинския  съвет – Димитровград, 
за  устройствена  зона  „Пп“ – предимно  про-
изводствена,  са  установени  следните  параме-
три  на  застрояване:  П  застр. – макс. 60  %, 
К инт. – макс. 2, П озел. – мин. 20 %.

Конкретното предназначение и параметри на 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
39668.156.52, м. Кърчето, землище с. Крепост, 
община Димитровград, да бъдат установени с 
подробен устройствен план и да бъдат съобра-
зени с предвидените с общия устройствен план. 

Промяната на предназначението на поземления 
имот да бъде извършена по реда на ЗОЗЗ след 
влизане в сила на подробен устройствен план.

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ проектът за 
изменение на общия устройствен план може да 
се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред 
съответния административен съд по местона-
хождението на недвижимия имот в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
на акта за одобряването или приемането му от 
собствениците на недвижими имоти, непосред-
ствено  засегнати  от  неговите  предвиждания. 
Обжалването не спира изпълнението на плана.

За председател: 
Юл. Семерджиев

876
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в Академията на МВР, и курс за актуализация 
на професионалната квалификация в областта 
на  техническо  изследване  на  информационни 
и  комуникационни  устройства;  Удостоверение 
№ 196-р-849/18.02.2021 г.  за  завършен  курс  по 
професионална  специализация – „Почеркови 
експертизи“, притежаващ разрешение за достъп 
до  класифицирана  информация,  месторабо-
та – ОСлО при Окръжната прокуратура – Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – главен  експерт, 
трудов стаж – 8 години.

Александър Методиев Спасов – експерт към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Анастас  Димитров  Гацев – висше  образо-
вание,  специалност  „Инженер-химик“,  трудов 
стаж  по  специалността – 19  години  в  ОД  на 
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-крими-
налист – дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи.

Асен  Йорданов  Димитров – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалифи-
кация – сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Костадинов – висше обра-
зование – специалност „Право“, професионална 
квалификация  по  криминалистика – съдебно-
почеркова експертиза, стаж като вещо лице – 9 
години.

Валери  Димитров  Стойков – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образо-
вание, специалност „Инженер-технолог“, трудов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско-
пия, трасология, балистика, почеркови и техни-
чески експертизи.

Димо Димитров Цанев – висше образование, 
специалност  инженер-химик,  21  години  стаж 
като вещо лице.

Ламбро  Христов  Ламбрев – висше  образо-
вание,  експерт  в  ГПУ – Петрич,  експерт-кри-
миналист.

Стефан  Георгиев  Златинов – висше  образо-
вание,  експерт  в  ГПУ – Петрич,  експерт-кри-
миналист.

Тони Найденов Томов – висше образование; 
удостоверение от НИКК за преминат пълен курс 
за подготовка за експерти-криминалисти, курс 
за професионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.

1.2. Трасологични eкспeртизи
Александър Методиев Спасов – експерт към 

НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Анастас  Димитров  Гацев – висше  образо-
вание,  специалност  „Инженер-химик“,  трудов 
стаж  по  специалността – 19  години  в  ОД  на 

МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-крими-
налист – дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи.

Асен  Йорданов  Димитров – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалифи-
кация – сертификат за автоексперт.

Валери  Димитров  Стойков – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образо-
вание, специалност „Инженер-технолог“, трудов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско-
пия, трасология, балистика, почеркови и техни-
чески експертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование; 
удостоверение от НИКК за преминат пълен курс 
за подготовка за експерти-криминалисти, курс 
за професионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
трудов  стаж  като  експерт-криминалист  към 
ОД  на  МВР – 13  години,  съдебно-балистични 
експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов – експерт към 

НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Анастас  Димитров  Гацев – висше  образо-
вание,  специалност  „Инженер-химик“,  трудов 
стаж  по  специалността – 19  години  в  ОД  на 
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-крими-
налист – дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи.

Асен  Йорданов  Димитров – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалифи-
кация – сертификат за автоексперт.

Валери  Димитров  Стойков – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образо-
вание, специалност „Инженер-технолог“, трудов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско-
пия, трасология, балистика, почеркови и техни-
чески експертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование; 
удостоверение от НИКК за преминат пълен курс 
за подготовка за експерти-криминалисти, курс 
за професионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
трудов  стаж  като  експерт-криминалист  към 
ОД  на  МВР – 13  години,  съдебно-балистични 
експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Тони Найденов Томов – висше образование; 

удостоверение от НИКК за преминат пълен курс 
за подготовка за експерти-криминалисти, курс 
за професионална квалификация „Видеоанализ 
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и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Александър Методиев Спасов – експерт към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Анастас  Димитров  Гацев – висше  образо-
вание,  специалност  „Инженер-химик“,  трудов 
стаж  по  специалността – 19  години  в  ОД  на 
МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-крими-
налист – дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи.

Асен  Йорданов  Димитров – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалифи-
кация – сертификат за автоексперт.

Валери  Димитров  Стойков – експерт  към 
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 27 години.

Георги Костадинов Муртев – висше образо-
вание, специалност „Инженер-технолог“, трудов 
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград, 
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоско-
пия, трасология, балистика, почеркови и техни-
чески експертизи.

Тони Найденов Томов – висше образование; 
удостоверение от НИКК за преминат пълен курс 
за подготовка за експерти-криминалисти, курс 
за професионална квалификация „Видеоанализ 
и лицева идентификация“ в Академията на МВР, 
трудов стаж като експерт-криминалист към ОД 
на МВР – 13 години.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Нидал  Мохамед  Ашрам – висше  образова-
ние,  специалност  „Неврохирургия“,  местора-
бота – МБАЛ – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – лекар неврохирург, трудов стаж по спе-
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

Камен Димитров Аврамов – висше  образо-
вание, специалност „Медицина“, стаж 15 г.; до-
пълнителна квалификация „Съдебна медицина“, 
стаж като вещо лице – 14 години. 

Яни  Момчилов  Златин – висше  образова-
ние  специалност  „Съдебна  медицина“  трудов 
стаж – 11 години.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра-
зование, специалност – „Медицина“ – клинична 
хематология, трудов стаж – 40 години.

Георги Кънчов Георгиев – висше образование, 
специалност „Неврохирургия“, месторабота бол-
ница „Света София“ – лекар неврохирург, стаж 
по специалността – 30 г.

Дафинка  Стоянова  Кочева – висше  об-
разование,  специалност – лекар,  месторабо-

та – ЦСМП – Благоевград – лекар,  трудов 
стаж – 5 г.

Йордан Йорданов Христов – висше образова-
ние, специалност „Кардиология“, втора специал-
ност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 
притежаващ  сертификат  по  Ехокардиография, 
месторабота – МБАЛ „Лозенец“ – ЕАД – лекар 
кардиолог, трудов стаж – 5 години.

Панайотка  Димитрова  Панайотова-Димит-
рова – висше  образование,  лекар,  специалност 
„Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 
години.

Нидал  Мохамед  Ашрам – висше  образова-
ние,  специалност  „Неврохирургия“,  местора-
бота – МБАЛ – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – лекар неврохирург, трудов стаж по спе-
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

2.3.  Съдебномедицинска  експертиза  на  ве-
ществени доказателства

Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специали-
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – управител  и  експерт,  трудов  стаж 
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и прилагането 
на  ДНК  анализа  при  разследвания  и  спорни 
случаи за родителски произход.

Панайотка  Димитрова  Панайотова-Димит-
рова – висше  образование,  лекар,  специалност 
„Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 
години.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра-
зование,  специалност  „Медицина“ – клинична 
хематология, трудов стаж – 40 години.

Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специали-
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – управител  и  експерт,  трудов  стаж 
24 години.

Нидал  Мохамед  Ашрам – висше  образова-
ние,  специалност  „Неврохирургия“,  местора-
бота – МБАЛ – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – лекар неврохирург, трудов стаж по спе-
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и прилагането 
на  ДНК  анализа  при  разследвания  и  спорни 
случаи за родителски произход.

Панайотка  Димитрова  Панайотова-Димит-
рова – висше  образование,  лекар,  специалност 
„Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 
години.
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2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Аелита Светлозарова Нуцова – висше обра-
зование,  специалност  „Медицина“ – клинична 
хематология, трудов стаж – 40 години.

Александър Димитров Попов – висше обра-
зование, специалност „Хирургия“ – хирургично 
отделение – стаж 13 години.

Георги  Иванов  Икономов – висше  образо-
вание – специалност  „Хирургия“,  трудов  стаж 
15 години.

Георги Кънчов Георгиев – висше образование, 
специалност „Неврохирургия“, месторабота бол-
ница „Света София“ – лекар неврохирург, стаж 
по специалността – 30 г.

Дафинка  Стоянова  Кочева – висше  об-
разование,  специалност – лекар,  месторабо-
та – ЦСМП – Благоевград – лекар,  трудов 
стаж – 5 г.

Йордан Йорданов Христов – висше образова-
ние, специалност „Кардиология“, втора специал-
ност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 
притежаващ  сертификат  по  Ехокардиография, 
месторабота – МБАЛ „Лозенец“ – ЕАД – лекар 
кардиолог, трудов стаж – 5 години.

Нидал  Мохамед  Ашрам – висше  образова-
ние,  специалност  „Неврохирургия“,  местора-
бота – МБАЛ – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – лекар неврохирург, трудов стаж по спе-
циалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград, 
и 12 години в болница в Сирия.

Панайотка  Димитрова  Панайотова-Дими-
трова – висше образование, лекар, специалност 
„Акушерство и гинекология“, трудов стаж – 10 
години.

Петър  Йорданов  Георгиев – висше  образо-
вание,  специалност  „Медицина“,  месторабо-
та – Специализирана болница за активно лече-
ние  на  пневмофтизиатрия – управител;  трудов 
стаж – 27  години;  допълнителна  квалифика-
ция – специалист по пневмология и фтизиатрия 
и специалист по вътрешни болести.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специали-
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност – „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация – биохимик – кли-
ничен  химик,  месторабота – „Проген“ – ООД, 
заемана длъжност – управител и експерт, трудов 
стаж 24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и прилагането 
на  ДНК  анализа  при  разследвания  и  спорни 
случаи за родителски произход.

2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-
новяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специали-
зация – микробиология, трудов стаж – 5 години.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 

химик, месторабота – „Проген“ – ООД, заемана 
длъжност – управител  и  експерт,  трудов  стаж 
24 години. 

Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж 
в областта на криминалистиката и прилагането 
на  ДНК  анализа  при  разследвания  и  спорни 
случаи за родителски произход.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Ангелинка  Давидкова  Кожухарова – висше 

образование, специалност „Психиатрия“, свобод-
но практикуваща – ИПСМП по психиатрия „Д-р 
Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години.

Адриана  Благоева  Солакова – специалност 
„Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград, 
н-к отделение – трудов стаж 21 год.

Антония  Невенова  Иванова – специалност 
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж 
8 г., ОДПЗС – Благоевград.

Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Бла-
гоевград, лекар ординатор – психични заболява-
ния, стаж 14 години.

Георги  Димитров  Димитров – специалност 
„Психиатрия“ – стаж 7 години в ОДПЗ – ЕООД, 
Благоевград.

Кармен  Дима – специалност  „Психиа-
трия“ – трудов стаж – 8 години.

Керстин  Спасова  Кацарска – специалност 
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.

Мария  Теодосиева  Кунчева-Христова – спе-
циалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 годи-
ни – лекар ординатор.

Радой Захариев Милев – специалност „Пси-
хиатрия“, стаж – 32 години.

Юлия Ангелова Ангова – висше образование, 
специалност  „Психиатрия“,  трудов  стаж – 8 
години.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета  Димитрова  Георгиева – висше  обра-

зование,  специалност  „Психология“,  стаж – 5 
години.

Бойко Максимов Николов – висше образова-
ние, специалност „Съдебна психология“ (съдеб-
но-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – преподавател – 20 г.

Благовеста  Димитрова  Дафкова – висше 
образование,  специалност  „Психология“,  мес-
торабота – Център  за  комплексно  обслужване 
на деца с увреждания и хронични заболявания, 
трудов стаж – 5 години.

Васил Георгиев Мадолев – висше образование, 
специалност  „Педагогика  със  специализация 
Психология“, стаж – 32 години.

Весела  Петрова  Мелниклийска – психолог, 
допълнителна  специализация – социална  пси-
хология,  курс  по  клинична  и  консултативна 
психология.

Гергана  Васкова  Станоева – висше  образо-
вание,  специалност  „Психология“,  магистър 
по  социална  и  юридическа  психология,  мес-
торабота – ЮЗУ  „Неофит  Рилски“ – Благоев-
град – асистент,  д-р  по  „Психология“,  трудов 
стаж – 5 години.
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Даниела  Иванова  Григорова – висше  обра-
зование,  специалност  „Социална  психология“, 
допълнителна квалификация „Съдебна психоло-
гия“ (съдебно-психологически експертизи) – стаж 
като вещо лице – 5 години.

Десислава Асенова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, притежаваща 
сертификати – психосоциални интервенции при 
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и 
зависимост  от  амфетамини  и  метамфетами-
ни – световна  епидемия;  взаимоотношения  в 
екипа и ефективна комуникация; доктор по пе-
дагогическа и възрастова психология; стаж – 10 
години.

Дора Стоименова Ангелова – висше образо-
вание, специалност – психолог, професионална 
квалификация – курс по клинична и консулта-
тивна психология – защитена дипломна работа на 
тема „Физиологичен афект – наказателноправни 
аспекти“, стаж като вещо лице – 6 години.

Емелина Валентинова Заимова-Цанева, вис-
ше  образование,  специалност  „Психология“, 
магистърска програма – криминална психология, 
притежаваща  образователна  и  научна  степен 
„доктор“ по психология на труда и професионална 
психодиагностика, месторабота – ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, заемана длъжност – асистент, стаж по 
специалността – 5 години.

Иванка  Василева  Асенова – висше  образо-
вание,  специалност  „Психология“,  месторабо-
та – ЮЗУ  „Неофит  Рилски“ – доцент  по  „Ме-
дицинска психология“, трудов стаж – 30 години.

Ирина  Петрова  Топузова – висше  образо-
вание,  специалност  „Психология“,  специали-
зация – юридическа  психология,  месторабо-
та – ЮЗУ  „Неофит  Рилски“,  заемана  длъж-
ност – главен асистент – доктор, трудов стаж – 12 
години.

Калина Крумова Ергина – специалност „Пси-
хология“ – стаж – 5 години.

Магдалена Огнянова Батева – висше образо-
вание, специалност „Психология“, магистърска 
програма „Юридическа психология“, месторабо-
та – СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Петрич – пси-
холог, трудов стаж – 6 години.

Марияна Димитрова Андонова – висше об-
разование,  специалност  „Психология“,  трудов 
стаж – 11 години като психолог.

Недялка Кръстева Ангушева – висше  обра-
зование,  специалност  „Социална  психология“, 
стаж – 9 години.

Райна  Кръстева  Петрова-Матиня – висше 
образование,  специалност  „Юридическа  пси-
хология“, месторабота – Дневен център „Света 
Неделя“,  заемана длъжност – психолог,  трудов 
стаж – 8 години.

Силвия  Савова  Митева – висше  образо-
вание,  специалност  „Психология“,  настояща 
работа – Дневен център за възрастни с увреж-
дания – психо-социални услуги, заемана длъж-
ност – психолог, трудов стаж – 8 години.

Христина Звонкова Ангелова – висше обра-
зование, специалност „Психология“, специали-
зация – социална психология, месторабота – ЕТ 
„Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград – педагогиче-
ски съветник, трудов стаж – 10 години.

Христо  Йорданов  Йорданов – висше  обра-
зование,  специалност  „Психология“,  социална 
психология  и  социална  превенция,  социална 
педагогика и социално подпомагане, философия, 
социална  работа  чрез  изкуства  и  психодрама, 
доктор по педагогическа и възрастова психоло-
гия, месторабота – ДЦВУ – с. Ласкарево, община 
Сандански, заемана длъжност – психолог, трудов 
стаж – 21 години.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена  Фердинандова  Сотирова – висше 

образование, специалност „Планиране и прогно-
зиране“, следдипломна квалификация – съдебно-
счетоводен експерт, сертификат – Международни 
счетоводни стандарти, месторабота – „Благоус-
тройствени строежи“ – ООД, Благоевград – от-
четник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.

Александър Василев Чомаков – висше образо-
вание – счетоводна отчетност, трудов стаж – 25 г.

Александър Пламенов Динчев – висше обра-
зование – специалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – главен  счетово-
дител, трудов стаж – 6 години.

Ана  Димитрова  Георгиева – висше  обра-
зование,  специалност  „Финанси“,  месторабо-
та – Център за комплексно обслужване на деца 
с увреждания и хронични заболявания, заемана 
длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 
години.

Анна Михова Донкова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 9 години.

Богдана  Василева  Златкова – висше  обра-
зование – специалност „Икономика и управле-
ние  на  транспорта“,  трудов  стаж – 8  години, 
месторабота – „Водоснабдяване  и  канализа-
ция“ – ЕООД – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – вътрешен одитор, притежаван сертификат 
за вътрешен одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов  стаж  по  специалността – 10  години, 
месторабота – Консултантски  клъстер  „Вери-
тас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания.

Борис Атанасов Сандев – висше образование, 
специалност „Финанси“, трудов стаж – 13 години.

Василка Сотирова Иванова – счетоводство и 
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов 
стаж – 37 години.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, 
специалност – аграрикономист,  допълнителна 
квалификация – външен експерт по мярка 143 
„Предоставяне на съвети и консултиране в зе-
меделието  в  България  и  Румъния“  по  ПРСР, 
трудов стаж – 22 години.

Венета  Иванова  Боянска – висше  образо-
вание,  специалност  „Икономист – счетоводна 
отчетност“, трудов стаж 30 г.

Венетка  Костадинова  Йовчева-Харизано-
ва – висше образование, счетоводна отчетност, 
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински 
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предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търг. дружества.

Вергил  Георгиев  Божиков – висше  образо-
вание,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
квалификация – икономист – трудов  стаж – 40 
години.

Весела Георгиева Николова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без-
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Веско Любенов Стойчев – специалност „Сче-
товодство и контрол“, трудов стаж – 21 години.

Виктор  Томов  Рашев – висше  образование, 
счетоводство  и  контрол,  допълнителна  квали-
фикация – лицензиран оценител на недвижими 
имоти, трудов стаж – 25 години.

Виктория  Михайловна  Богданска – висше 
образование, специалност „Счетоводство и кон-
трол“, трудов стаж – 8 години.

Виолета Иванова Докузова – висше образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ – „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани 
в  търговски дружества; оценител на недвижи-
ми  имоти,  оценка  на  машини  и  съоръжения, 
активи – движимо  имущество,  методология, 
проблеми и аспекти.

Виолина Стойчова Рангелова – висше образо-
вание, специалност „Аграрна икономика“, мес-
торабота – „Корпорекс  финанс“ – ЕООД – уп-
равител, трудов стаж 11 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
специалност „Икономика на вътрешната търго-
вия“, специализация – икономика, управление, 
организация и технология на търговската дейност, 
трудов стаж – 35 години.

Георги  Ангелов  Бациев – висше  образова-
не,  специалност  „Счетоводство  и  контрол“, 
магистърска  програма  „Счетоводно-финансов 
мениджмънт“,  месторабота  „ЮМР“ – ЕООД, 
заемана длъжност – главен счетоводител, трудов 
стаж – 5 години.

Георги  Аспарухов  Янков – висше  образо-
вание,  специалност  „Финанси“,  допълнителна 
квалификация – оценка  на  недвижими  имоти, 
притежаващ сертификат – експерт по съдебно-
счетоводни  и  финансово-ценови  експертизи, 
трудов стаж – 5 години.

Георги  Иванов  Коцаков – висше  образова-
ние,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Община  Разлог,  заемана  длъж-
ност – директор на дирекция „Приходи“, трудов 
стаж – 29 години.

Георги Христов Христов – висше  образова-
ние, специалност „Финанси“ и „Счетоводство и 
контрол“, управител на счетоводна къща „Пара-
дайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

Гергана Бойкова Байрактарска – висше обра-
зование,  специалност – икономист, месторабо-
та – Дирекция „Регионална служба по заетост-
та“ – Благоевград, заемана длъжност – старши 
експерт-счетоводител, трудов стаж – 5 години.

Десислава  Борисова  Бояджийска – висше 
образование,  специалност  „Счетоводство  и 

контрол“,  настояща  месторабота – „Видес  Ко-
мерс“ – ООД – заемана длъжност – счетоводи-
тел, трудов стаж – 14 години.

Десислава Иванова Димитрова – висше обра-
зование – специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – над 5 години.

Диан  Сергеев  Тишевишки – висше  образо-
вание, специалност „Международна икономика 
и  мениджмънт“,  професионална  квалифика-
ция – счетоводство  и  контрол,  одит,  банково 
дело,  индивидуално  и  фирмено/корпоративно 
кредитиране, финанси, финансов анализ, упра-
вление на риска, трудов стаж – 6 години.

Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-сче-
товодни експертизи.

Димитър Владимиров Николов – висше обра-
зование, специалност „Икономика и организация 
на селското стопанство“, оценител на земеделски 
земи и всички селскостопански култури, породи 
животни, обезщетения и пропуснати ползи, на-
несени щети, аренди, такси и оценител на цели 
държавни и  общински предприятия, финансо-
во-счетоводни  анализи,  неплатежоспособност, 
несъстоятелност и ликвидация, себестойност и 
оценки на продукцията по видове (включително 
в растениевъдството и животновъдството) наеми, 
доходи и субсидии; специалност „Аграрна иконо-
мика, технологично-икономически експертизи и 
характеристики“, трудов стаж 25 години.

Димитър Янакиев Чучулигов – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 9 години.

Екатерина  Кирилова  Владимирова – висше 
образование,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“  и  „Финанси“,  месторабота – „Актив 
одит“ – ЕООД,  заемана  длъжност – асистент-
одитор, трудов стаж – 17 години.

Елена Маринова Цветкова – висше образова-
ние, специалност „Финансово-счетоводна дейност 
на фирмите“, трудов стаж по специалността – 9 
години.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го-
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ 
за достъп до класифицирана информация.

Златка Николова Златинова – висше образо-
вание,  специалност – икономист,  месторабота 
„Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъж-
ност – управител, трудов стаж по специалност-
та – 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специ-
ално  образование,  специалност – икономист-
счетоводител, трудов стаж – 9 години.

Живка Василева Бикова-Пенева – висше об-
разоване, специалност – икономист, плановик/
синтетик,  месторабота – Омбудсман  на  Репу-
блика България, началник отдел (ФСС) и главен 
счетоводител, трудов стаж – 37 години.

Живка  Венгелова  Пандева – специалност 
„Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни 
експертизи, стаж 38 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инспектор по приходите, вис-
ше образование; специалност „Счетоводство и 
контрол“; трудов стаж – 21 години.



БРОЙ  14   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   39   

Иван  Бойков  Стоименов – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – ЦКБ, заемана длъжност – главен 
експерт, трудов стаж – 17 години.

Иван  Любенов  Георгиев – висше  образова-
ние,  специалност  „Счетоводство  и  контрол“, 
стаж – 14 години.

Иванка  Василева  Джунджурова – висше 
образование, специалност „Финанси“, местора-
бота – „Алианц банк България“ – АД, заемана 
длъжност – директор на Бизнес център „Благо-
евград“, трудов стаж – 12 години.

Иванка Георгиева Илиева – висше образова-
ние – специалност „ОПУП“, месторабота – Смет-
на палата – старши одитор – втора степен, трудов 
стаж – 38 години.

Иванка  Иванова  Тимева – висше  образо-
вание,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
трудов стаж – 25 години, сертификат „Финансов 
и кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване 
и  стандарт  за  годност  на  български  банкноти 
и разменни монети“, завършен курс за валутни 
касиери.

Калин  Георгиев  Дюлгеров – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводство  и  кон-
трол“,  месторабота – „Счетоводна  къща Нове-
96“ – ООД – управител, трудов стаж 13 години.

Катя Филипова Милушева – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – 6 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
специалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 9 години.

Костадин  Благоев  Спасов – висше  образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Общинска администрация – Сан-
дански,  заемана  длъжност – главен  вътрешен 
одитор, трудов стаж – 17 години.

Костадин Борисов Шумантов – висше образо-
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до-
пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни 
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

Костадин  Георгиев  Николов – висше  обра-
зование,  специалност – икономист-финансист, 
трудов стаж – 9 години.

Костадин Петров Михайлов – висше образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Професионална  гимназия  по 
транспорт, заемана длъжност – главен счетово-
дител, трудов стаж – 30 години.

Лиляна  Савова  Доленска – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – 10 години, мес-
торабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

Маргарита Миткова Попова – средно специ-
ално, специалност „Банково, застрахователно и 
осигурително дело“, професионална квалифика-
ция „Икономист-счетоводител“, висше образова-
ние, специалност „Финанси (финанси и банково 
дело)“, професионална квалификация – магистър 
по икономика, трудов стаж – 13 години.

Мария Славчова Григорова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, про-
фесионална квалификация – съдебно-счетоводен 
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.

Мария  Христова  Десподска – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
пенсионер, допълнителна квалификация – оцени-
тел на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова – висше обра-
зование, специалност „Финанси“, следдипломна 
квалификация – отделение  при  УНСС – „Съ-
дебно-счетоводни  експертизи“,  месторабо-
та – „СИМ  ТРАНС-2017“ – ООД – управител, 
трудов стаж – 6 години.

Надежда Миланова Стойчева – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 5 години.

Надка Илиева Китанова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерство 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Павлинка  Кирилова  Иванова – специал-
ност – инженер по горско стопанство, магистър 
по  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“; 
специализация  по  „Управление  на  горското 
стопанство“, „Управление на администрацията“, 
„Стопанско управление“, лицензиран оценител на 
гори и земи; растителен свят, животински свят, 
почви, ландшафт, природни обекти; вписана в 
регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на живо-
тински свят, почви, растителен свят, ландшафт и 
природни обекти; вписана в регистъра за упраж-
няване на частна лесовъдска практика; оценка 
на гори и на земите в горския фонд.

Полина  Димитрова  Кавръкова – висше  об-
разование – специалност „Счетоводство и кон-
трол“,  притежаваща  разрешение  за  достъп  до 
класифицирана информация  до  2020 г.,  трудов 
стаж – 20 години.

Рилка  Тодорова  Коцакова – висше  образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
допълнителна квалификация – дипломиран екс-
перт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов 
стаж – 29 години.

Роза  Методиева  Христова – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 30 години.

Роза  Славчова  Дюлгерова – висше  образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
трудов стаж – 31 години.

Росица Кирилова Велинова – стопанско уп-
равление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетово-
дител – ОДПЗС, стаж – 10 години.

Румяна Стефанова Величкова – висше обра-
зоване, специалност – икономист по строител-
ството, трудов стаж – 5 години.

Силвия Свиленова Йовчева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 15 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образова-
ние, специалност „Планиране и прогнозиране“, 
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж 
като вещо лице – 1 година.

Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност, 
стаж – 27 г.

Софрони  Георгиев  Атанасов – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
стаж – 17 г.,  доп.  квалификация – оценител на 
финансови институции.
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Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, 
специалност  „Счетоводна  отчетност“,  трудов 
стаж 34 години.

Станислава  Димитрова  Тахова – висше  об-
разование, специалност „Финанси“, месторабо-
та – ВАНС,  заемана  длъжност – счетоводител, 
трудов стаж – 8 години.

Станка Георгиева Георгиева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 40 години.

Стефан  Иванов  Налджиев – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 9  години,  доп.  квалификация – оценка 
на машини и съоръжения.

Стефка Костадинова Сарандева – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – над 10 години.

Стойчо Георгиев Темелков – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов 
стаж по специалността – 24 години.

Стояна Венчова Иванова – висше образова-
ние – специалност  „Счетоводство  и  контрол“, 
трудов стаж по специалността – 9 години.

Таня Боянова Янкова – висше образование, 
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон-
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке-
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето-
водител, трудов стаж – 20 години.

Тодор Георгиев Мушев – висше образование, 
специалност  „Икономика на  труда“ от Ленин-
градския финансово-икономически институт „Н. 
Вознесенски“, трудов стаж по специалността – 31 
години.

Христина Живкова Николова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 9 години.

Христо  Славев  Христов – висше  образова-
ние, специалност „Икономика на труда“, трудов 
стаж – 5 години.

Янко Стойчев Чукарски – висше образование, 
счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Албена Фердинандова Сотирова – висше обра-
зование, специалност „Организация на производ-
ството и управление на промишлеността“, след-
дипломна  квалификация – съдебно-счетоводен 
експерт, сертификат – международни счетоводни 
стандарти,  месторабота – „Благоустройствени 
строежи“ – ООД, Благоевград – отчетник – сче-
товодство, трудов стаж – 30 години.

Александър Пламенов Динчев – висше обра-
зование – специалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – главен  счетово-
дител, трудов стаж – 6 години.

Ана  Димитрова  Георгиева – висше  обра-
зование,  специалност  „Финанси“,  месторабо-
та – Център за комплексно обслужване на деца 
с увреждания и хронични заболявания, заемана 
длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 
години.

Блажка Сотирова Шапкова – висше образо-
вание – специалност „Икономика и управление 
на  кооперациите“ – счетоводни  и  финансово-
ценови експертизи.

Богдана  Василева  Златкова – висше  обра-
зование – специалност „Икономика и управле-
ние  на  транспорта“,  трудов  стаж – 8  години, 
месторабота – „Водоснабдяване  и  канализа-
ция“ – ЕООД – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – вътрешен одитор, притежаван сертификат 
за вътрешен одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов  стаж  по  специалността – 10  години, 
месторабота – Консултантски  клъстер  „Вери-
тас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания.

Борис Атанасов Сандев – висше образование, 
специалност „Финанси“, трудов стаж – 13 години.

Борислав Стоянов Коларов – висше образо-
вание,  специалност  „Финанси“,  допълнителна 
квалификация – оценка на земеделските земи, 
подобренията върху тях и трайните насаждения, 
месторабота – „Сосиете  Женерал  Експрес-
банк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 
години.

Бранимира Георгиева Христова – висше обра-
зование специалност „Организация на производ-
ството и управлението в промишлеността“, доп. 
квалификация „Проектиране на АСУ“; „Оценител 
на  цели  държавни  и  общински  предприятия“, 
стаж – 25 г.

Валери  Николов  Миков – висше  образова-
ние – специалност – икономист  МТС,  трудов 
стаж – 24 години.

Вангелия  Григорова  Серафимова – висше 
образование,  специалност – икономист-счето-
водител; стаж – 26 години.

Величка Крумова Кадурина – висше образо-
вание – специалност – икономист, организатор 
на  промишленото  производство,  трудов  стаж 
като главен счетоводител – 16 години. 

Весела Георгиева Николова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без-
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Виолета Иванова Докузова – висше образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани 
в  търговски дружества; оценител на недвижи-
ми  имоти,  оценка  на  машини  и  съоръжения, 
активи – движимо  имущество,  методология, 
проблеми и аспекти.

Виолета Христова Василева-Талупска – висше 
образование, специалност „Статистика“, место-
работа – ЕТ  „Иван  Талупски“ – счетоводител 
на граждански договор, трудов стаж – 13 годи-
ни,  сертификат – „Международни  счетоводни 
стандарти“.

Виолина Стойчова Рангелова – висше образо-
вание, специалност „Аграрна икономика“, мес-
торабота – „Корпорекс  финанс“ – ЕООД – уп-
равител, трудов стаж 11 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
специалност „Икономика на вътрешната търго-
вия“, специализация – икономика, управление, 
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организация и технология на търговската дейност, 
трудов стаж – 35 години.

Георги Андонов Манолев – висше образова-
ние, икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 
години.

Георги  Аспарухов  Янков – висше  образо-
вание,  специалност  „Финанси“,  допълнителна 
квалификация – оценка  на  недвижими  имоти, 
притежаващ сертификат – експерт по съдебно-
счетоводни  и  финансово-ценови  експертизи, 
трудов стаж – години.

Георги  Иванов  Коцаков – висше  образова-
ние,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Община  Разлог,  заемана  длъж-
ност – директор  дирекция  „Приходи“,  трудов 
стаж – 29 години.

Георги Христов Христов – висше  образова-
ние, специалност „Финанси“ и „Счетоводство и 
контрол“, управител на счетоводна къща „Пара-
дайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

Георгица Димитрова Цветкова – висше  об-
разование,  специалност – икономист,  стаж  по 
специалността – 27 години.

Диан  Сергеев  Тишевишки – висше  образо-
вание, специалност „Международна икономика 
и  мениджмънт“,  професионална  квалифика-
ция – счетоводство  и  контрол,  одит,  банково 
дело,  индивидуално  и  фирмено/корпоративно 
кредитиране, финанси, финансов анализ, упра-
вление на риска, трудов стаж – 6 години.

Димитрина Георгиева Митрева – висше об-
разование – специалност  „Финанси“,  трудов 
стаж – 8  години,  допълнителна  квалифика-
ция – оценител на машини и съоръжения.

Димитър Владимиров Николов – висше обра-
зование, специалност „Икономика и организация 
на селското стопанство“, оценител на земеделски 
земи и всички селскостопански култури, породи 
животни, обезщетения и пропуснати ползи, на-
несени щети, аренди, такси и оценител на цели 
държавни и  общински предприятия, финансо-
во-счетоводни  анализи,  неплатежоспособност, 
несъстоятелност и ликвидация, себестойност и 
оценки на продукцията по видове (включително 
в растениевъдството и животновъдството) наеми, 
доходи и субсидии; специалност „Аграрна иконо-
мика“, технологично-икономически експертизи 
и характеристики, трудов стаж – 25 години.

Донка Георгиева Милкова – висше образова-
ние, специалност „Проучване на полезни изко-
паеми“, квалификация – инженер-геолог – про-
учвател, и преквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“,  оценител  на  машини  и  съоръ-
жения  в  сферата  на  минната  промишленост 
и  строителството,  трудов  стаж – в  сферата  на 
промишлеността – 7  години,  и  в  сферата  на 
застраховането – 10 години.

Екатерина  Кирилова  Владимирова – висше 
образование,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“  и  „Финанси“,  месторабота – „Актив 
одит“ – ЕООД,  заемана  длъжност – асистент-
одитор, трудов стаж – 17 години.

Елена Маринова Цветкова – висше образова-
ние, специалност „Финансово-счетоводна дейност 
на фирмите“, трудов стаж по специалността – 9 
години.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го-
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ 
за достъп до класифицирана информация.

Живка Василева Бикова-Пенева – висше об-
разоване, специалност – икономист, плановик/
синтетик,  месторабота – Омбудсман  на  Репу-
блика България, началник отдел (ФСС) и главен 
счетоводител, трудов стаж – 37 години.

Здравка  Атанасова  Попандонова – средно 
специално  образование,  специалност  „Иконо-
мика, планиране и отчетност“ – 18 години стаж.

Златка Николова Златинова – висше образо-
вание,  специалност – икономист,  месторабота 
„Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъж-
ност – управител, трудов стаж по специалност-
та – 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специал-
но образование, специалност – икономист-сче-
товодител, трудов стаж – 9 години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инспектор по приходите, вис-
ше  образование;  специалност  счетоводство  и 
контрол; трудов стаж – 21 години.

Иван Бойков Стоименов – специалност „Сче-
товодство  и  контрол“,  месторабота – ЦКБ, 
заемана  длъжност – главен  експерт,  трудов 
стаж – 17 години.

Иванка  Василева  Джунджурова – висше 
образование, специалност „Финанси“, местора-
бота – „Алианц банк България“ – АД, заемана 
длъжност – директор на Бизнес център „Благо-
евград“, трудов стаж – 12 години.

Иванка Георгиева Илиева – висше образова-
ние – специалност ОПУП, месторабота – Сметна 
палата – старши одитор – втора степен, трудов 
стаж – 38 години.

Иванка Иванова Тимева – висше образование, 
специалност  „Счетоводна  отчетност“,  трудов 
стаж – 25  години,  сертификат – „Финансов  и 
кредитен анализ“, „Стандарт за разпознаване и 
стандарт  за  годност  на  български  банкноти и 
разменни  монети“,  завършен  курс  за  валутни 
касиери.

Илиана  Димитрова  Янкова – висше  обра-
зование,  специалност  „Финанси“;  специализа-
ция – банково дело; трудов стаж – 13 години;

Йорданка Кръстева Междуречка – доп. квали-
фикация „Одиторски контрол на банки“ – трудов 
стаж – 40 г.

Калин  Георгиев  Дюлгеров – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводство  и  кон-
трол“,  месторабота – „Счетоводна  къща Нове-
96“ – ООД – управител, трудов стаж – 13 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
специалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 9 години.

Костадин  Благоев  Спасов – висше  образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Общинска  администрация  Сан-
дански,  заемана  длъжност – главен  вътрешен 
одитор, трудов стаж – 17 години.

Костадин  Георгиев  Николов – висше  обра-
зование,  специалност – икономист-финансист, 
трудов стаж – 9 години.
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Костадин Борисов Шумантов – висше образо-
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до-
пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни 
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

Костадин Петров Михайлов – висше образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Професионална  гимназия  по 
транспорт, заемана длъжност – главен счетово-
дител, трудов стаж – 30 години.

Красимира Димитрова Перухова – специал-
ност „Финанси“, стаж – 7 години.

Лазар  Андреев  Андреев – висше  образова-
ние,  специалност  „Финанси“,  доп.  квалифика-
ция – оценка на недвижими имоти.

Лиляна  Савова  Доленска – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – 10 години, мес-
торабота – „ЛИБО консулт“ – ООД.

Любомир  Цветков  Йотов – международни 
икономически отношения, митническа и вътреш-
нотърговска  дейност,  митнически  режими  и 
процедури, митнически и валутни нарушения

Маргарита Миткова Попова – средно специ-
ално, специалност „Банково, застрахователно и 
осигурително дело“, професионална квалифика-
ция „икономист-счетоводител“, висше образова-
ние, специалност „Финанси (финанси и банково 
дело)“, професионална квалификация – магистър 
по икономика, трудов стаж – 13 години.

Мария Крумова Субашева – висше образова-
ние, специалност – икономист, организатор на 
промишленото производство, стаж – 8 години.

Мария Славчова Григорова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“, про-
фесионална квалификация – съдебно-счетоводен 
експерт, пенсионер, трудов стаж – 14 години.

Мария  Христова  Десподска – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
пенсионер, допълнителна квалификация – оцени-
тел на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова – висше обра-
зование, специалност „Финанси“, следдипломна 
квалификация – отделение при УНСС – съдеб-
но-счетоводни експертизи, месторабота – „Сим 
транс-2017“ – ООД – управител, трудов стаж – 6 
години.

Надка Илиева Китанова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерство 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Нина Симеонова Марчева – висше образова-
ние, икономически експертизи 

Огнян Иванов Андонов – висше образование, 
специалност – организация на производството и 
управление  в  промишлеността,  допълнителна 
квалификация – банки и банково дело,  трудов 
стаж – 34 години.

Павлинка  Кирилова  Иванова – специал-
ност – инженер по горско стопанство, магистър 
по  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“; 
специализация  по  „Управление  на  горското 
стопанство“, „Управление на администрацията“, 
„Стопанско управление“, лицензиран оценител на 
гори и земи; растителен свят, животински свят, 
почви, ландшафт, природни обекти; вписана в 

регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на живо-
тински свят, почви, растителен свят, ландшафт и 
природни обекти; вписана в регистъра за упраж-
няване на частна лесовъдска практика; оценка 
на гори и на земите в горския фонд.

Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование, 
специалност „Икономика и организация на тру-
да“, стаж – 17 години.

Полина  Димитрова  Кавръкова – висше  об-
разование – специалност „Счетоводство и кон-
трол“,  притежаваща  разрешение  за  достъп  до 
класифицирана информация  до  2020 г.,  трудов 
стаж – 20 години.

Първан  Василев Първанов – висше  образо-
вание,  икономист-счетоводител,  трудов  стаж 
20 години

Роза  Любомирова  Давидкова – финанси 
и  кредит;  ОКС – Благоевград,  гл.  счетоводи-
тел – трудов стаж – 37 години.

Роза  Методиева  Христова – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 30 години.

Роза  Славчова  Дюлгерова – висше  образо-
вание,  специалност  икономист-счетоводител, 
трудов стаж 31 години.

Росен  Борисов  Хаджиев – висше  образова-
ние,  специалност  „Финанси  и  кредит“,  трудов 
стаж – 20 години.

Румяна Вангелова Зъкова – висше образова-
ние – специалност „Финанси“, главен счетоводи-
тел, трудов стаж по специалността – 25 години.

Славейко Андреев Въчков – висше образова-
ние, специалност „Планиране и прогнозиране“, 
трудов стаж по специалността – 38 години, стаж 
като вещо лице – 1 година.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, вис-
ши образования – „Финанси и кредит“, „Стро-
ителство и архитектура“, 39  години стаж като 
директор на ФСДУС, сертификат – оценител на 
земеделски земи.

Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование, 
специалност  „Икономика  на  промишленост-
та“ – 29 години трудов стаж.

София Крумова  Граченова – висше  образо-
вание,  специалност – икономист – икономика 
и  управление на  търговията,  трудов  стаж – 20 
години.

Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, 
специалност  „Счетоводна  отчетност“,  трудов 
стаж – 34 години.

Станислава  Димитрова  Тахова – висше  об-
разование, специалност „Финанси“, месторабо-
та – ВАНС,  заемана  длъжност – счетоводител, 
трудов стаж – 8 години.

Стойне  Николов  Попов – икономическо 
планиране  и  отчетност  на  търговията  и  про-
мишлеността – 43 г.

Таня Боянова Янкова – висше образование, 
специалност „Финанси“ и „Счетоводство и кон-
трол“, месторабота – ЕТ „Димитър Янков – Ке-
неди Метал“, заемана длъжност – главен счето-
водител, трудов стаж – 20 години.

Христо  Славев  Христов – висше  образова-
ние, специалност „Икономика на труда“, трудов 
стаж – 5 години.
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Христина Живкова Николова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 9 години. 

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Албена  Фердинандова  Сотирова – висше 

образование, специалност „Организация на про-
изводството и управление на промишлеността“, 
следдипломна  квалификация – съдебно-сче-
товоден  експерт,  сертификат – международни 
счетоводни стандарти, месторабота – „Благоус-
тройствени строежи“ – ООД – Благоевград – от-
четник – счетоводство, трудов стаж – 30 години.

Александър Пламенов Динчев – висше обра-
зование – специалност „Счетоводство и контрол“, 
месторабота – Областна администрация – Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – главен  счетово-
дител, трудов стаж – 6 години.

Ана  Димитрова  Георгиева – висше  обра-
зование,  специалност  „Финанси“,  месторабо-
та – Център за комплексно обслужване на деца 
с увреждания и хронични заболявания, заемана 
длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 6 
години.

Богдана Василева Златкова – висше образова-
ние – специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, трудов стаж – 8 години, месторабо-
та – „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, 
Благоевград,  заемана  длъжност – вътрешен 
одитор,  притежаван  сертификат  за  вътрешен 
одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов  стаж  по  специалността – 10  години, 
месторабота – „Консултантски  клъстер  „Вери-
тас“ – ООД, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания.

Борислав Стоянов Коларов – висше образо-
вание,  специалност  „Финанси“,  допълнителна 
квалификация – оценка на земеделските земи, 
подобренията върху тях и трайните насаждения, 
месторабота – „Сосиете  Женерал  Експрес-
банк“ – АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 
години.

Весела Георгиева Николова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без-
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Виолета Иванова Докузова – висше образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани 
в  търговски дружества; оценител на недвижи-
ми  имоти,  оценка  на  машини  и  съоръжения, 
активи – движимо  имущество,  методология, 
проблеми и аспекти.

Виолина Стойчова Рангелова – висше образо-
вание, специалност „Аграрна икономика“, мес-
торабота – „Корпорекс  финанс“ – ЕООД – уп-
равител, трудов стаж – 11 години.

Галя Асенова Стоилова – висше образование, 
специалност „Икономика на вътрешната търго-
вия“, специализация – икономика, управление, 
организация и технология на търговската дейност, 
трудов стаж – 35 години.

Георги Христов Христов – висше  образова-
ние, специалност „Финанси“ и „Счетоводство и 
контрол“, управител на счетоводна къща „Пара-
дайз“ – ООД, трудов стаж – 9 години.

Диан  Сергеев  Тишевишки – висше  образо-
вание, специалност „Международна икономика 
и  мениджмънт“,  професионална  квалифика-
ция – счетоводство  и  контрол,  одит,  банково 
дело,  индивидуално  и  фирмено/корпоративно 
кредитиране, финанси, финансов анализ, упра-
вление на риска, трудов стаж – 6 години.

Екатерина  Кирилова  Владимирова – висше 
образование,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“  и  „Финанси“,  месторабота – „Актив 
одит“ – ЕООД,  заемана  длъжност – асистент-
одитор, трудов стаж – 17 години.

Емил Димитров Нейков – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 го-
дини, самоосигуряващ се, притежаващ документ 
за достъп до класифицирана информация.

Живка Василева Бикова-Пенева – висше об-
разоване, специалност – икономист, плановик/
синтетик,  месторабота – Омбудсман  на  Репу-
блика България, началник отдел (ФСС) и главен 
счетоводител, трудов стаж – 37 години.

Златка Николова Златинова – висше образо-
вание,  специалност – икономист,  месторабота 
„Алфа Актив консулт“ – ЕООД, заемана длъж-
ност – управител, трудов стаж по специалност-
та – 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова – средно специ-
ално образование, специалност „икономист-сче-
товодител“, трудов стаж – 9 години.

Ивайло Борисов Ръхов – висше образование, 
специалност  „Аграрна  икономика“,  настояща 
месторабота – „Видес Комерс“ – ООД – заема-
на  длъжност – счетоводител,  трудов  стаж – 12 
години.

Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД 
на НАП – главен инспектор по приходите, вис-
ше  образование;  специалност  счетоводство  и 
контрол; трудов стаж – 21 години.

Иванка Василева Джунджурова – висше об-
разование, специалност „Финанси“, месторабота 
„Алианц банк България“ – АД, заемана длъж-
ност – директор Бизнес център – „Благоевград“, 
трудов стаж – 12 години.

Китан Георгиев Китанов – висше образование, 
специалност „Финанси“, оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 9 години.

Костадин Борисов Шумантов – висше образо-
вание, специалност „Счетоводна отчетност“, до-
пълнителна квалификация – съдебно-счетоводни 
експертизи, трудов стаж – 35 години, безработен.

Костадин  Георгиев  Николов – висше  обра-
зование,  специалност – икономист-финансист, 
трудов стаж – 9 години.

Костадин Петров Михайлов, висше образо-
вание,  специалност – икономист-счетоводител, 
месторабота – Професионална  гимназия  по 
транспорт, заемана длъжност – главен счетово-
дител, трудов стаж – 30 години.

Лиляна  Савова  Доленска – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
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трудов стаж по специалността – 10 години, мес-
торабота „ЛИБО Консулт“ – ООД.

Маргарита Миткова Попова – средно специ-
ално, специалност „Банково, застрахователно и 
осигурително дело“, професионална квалифика-
ция „икономист-счетоводител“, висше образова-
ние, специалност „Финанси (финанси и банково 
дело)“, професионална квалификация – магистър 
по икономика, трудов стаж – 13 години.

Мария  Христова  Десподска – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
пенсионер, допълнителна квалификация – оцени-
тел на стоки и услуги трудов стаж – 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова – висше обра-
зование,  специалност  финанси,  следдипломна 
квалификация – отделение  при  УНСС – „съ-
дебно-счетоводни  експертизи“,  месторабо-
та – „СИМ  ТРАНС-2017“ – ООД – управител, 
трудов стаж – 6 години.

Надка Илиева Китанова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов 
стаж – 33 години, месторабота – Министерство 
на околната среда и водите – главен вътрешен 
одитор.

Павлинка Кирилова Иванова – специалност 
„Инженер по горско стопанство“, магистър по 
Екология и опазване на околната среда; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

Полина  Димитрова  Кавръкова – висше  об-
разование – специалност „Счетоводство и кон-
трол“,  притежаваща  разрешение  за  достъп  до 
класифицирана информация  до  2020 г.,  трудов 
стаж – 20 години.

Роза  Методиева  Христова – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 30 години.

Роза  Славчова  Дюлгерова – висше  образо-
вание, специалност „Икономист-счетоводител“, 
трудов стаж – 31 години.

Станислава  Димитрова  Тахова – висше  об-
разование, специалност „Финанси“, месторабо-
та – ВАНС,  заемана  длъжност – счетоводител, 
трудов стаж – 8 години.

Христина Живкова Николова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж – 9 години. 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженер-

технолог, здравословни и безопасни условия на 
труд.

Апостол  Иванов  Ковачев – ел.  машини  и 
апарати,  НПГ  „Димитър  Талев“,  учител  по 
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка 

на машини и съоръжения, на дългооборотни и 
дълготрайни активи.

Асен Димитров Низамов – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инспектор, тру-
дов стаж – 10 г.

Асен Стоянов Трендафилов – висше образо-
вание – специалност „Промишлена топлотехни-
ка“ – машинен инженер, удостоверение за пълна 
проектанска правоспособност № 06803, свободна 
професия – проектант, трудов стаж – 20 г.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образова-
ние,  специалност – инженер-геодезист,  трудов 
стаж – над 20 години.

Валентин  Георгиев  Юруков – специалист 
по  „Геодезия,  картография  и  фотограметрия“, 
стаж – 27 години.

Ваньо  Стоянов  Гошев – висше  образова-
ние,  специалност  „Земеустройство“,  местора-
бота – Областна  администрация – Благоев-
град – главен експерт по териториално устрой-
ство, стаж – над 20 години.

Ваня Мирчова Гатева – средно образование, 
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.

Велислава  Петрова  Джамбазова – висше 
образование, професионално направление – Ар-
хитектура, строителство и геодезия, специалност 
„Урбанизъм“, притежаваща удостоверение – ур-
банист от Камарата на архитектите в България, 
месторабота – „Урбика“ – ЕООД,  управител  и 
ръководител проекти, трудов стаж – 7 години.

Венко  Сотиров  Манов – висше  образова-
ние,  специалност – машинен  инженер,  трудов 
стаж – 38 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, трудов стаж – 38 години.

Георги Иванов Жбантов – висше образование, 
специалност  „Строителен  инженер“  по  хидро-
мелиоративно строителство, пенсионер, трудов 
стаж по специалността – 26 години.

Георги Методиев Пасков – висше образова-
ние,  специалност  „Геодезия“,  началник  отдел 
„Държавна собственост“ при областна админи-
страция – 29 години трудов стаж.

Даринка Георгиева Николова – висше образо-
вание, специалност – ПГС „строителен инженер“, 
трудов стаж – 36 години.

Димитър Григоров Серафимов – висше обра-
зование, специалност – машинен инженер, стаж 
по специалността – 6 години, експертизи за мер-
ки и измервателни уреди и технически надзор.

Димитър  Костадинов  Маслински – висше 
образование, специалност – инженер-геодезист, 
стаж – 36 години

Донка Георгиева Милкова – висше образова-
ние,  специалност  „Поучване  на  полезни изко-
паеми“, квалификация – инженер-геолог – про-
учвател и преквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“,  оценител  на  машини  и  съоръ-
жения  в  сферата  на  минната  промишленост 
и  строителството,  трудов  стаж – в  сферата  на 
промишлеността – 7  години,  и  в  сферата  на 
застраховането – 10 години.
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Зоя Серафимова Месьова – висше образова-
ние, специалност – инженер по маркшайдерство 
и геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – слу-
жител, референция от Община Якоруда – отдел 
ТСУ, трудов стаж – 14 години.

Иван  Георгиев  Каймаканов – двигатели  с 
вътрешно  горене – трудов  стаж – 23 г.,  допъл-
нителна квалификация – оценка на недвижими 
имоти.

Иван  Илиев  Ангелов – висше  образова-
ние,  специалност „Инженер-геодезист“,  трудов 
стаж – 15 години.

Иван  Николов  Евтимов – висше  образова-
ние,  специалност „Геодезия“,  трудов стаж – 38 
години, пенсионер.

Иван Николов Иванов – висше образование, 
специалност  „Топлинна и масообменна  техни-
ка“ – машинен инженер, месторабота – упражня-
ва свободна професия като независим оценител 
и  представител  по  индустриална  собственост 
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов 
стаж – 22  години;  допълнителна  квалифика-
ция – диплома за патентно-лицензионна дейност 
на изобретения и полезни модели; марки, гео-
графски означения и промишлен дизайн; оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения.

Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова – спе-
циалност „Маркшайдерство и геодезия“, место-
работа – „Елитстрой“ – АД,  Разлог,  и  „Строй-
ком“ – ООД,  Благоевград,  трудов  стаж – 18 
години.

Илинка  Янчова  Митева – висше  образова-
ние – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“,  притежаваща  удостоверение  за 
регистрация в Камарата на инженерите в инвести-
ционното проектиране № 07644, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, сертификат за оценителска 
правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., мес-
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – упра-
вител, трудов стаж – 25 години.

Илия Иванов Ангелов – висше образование, 
специалност  „Геодезия, фотограм. и картогра-
фия“, стаж – над 10 години; практика, оценител на 
земеделски земи и подобренията върху тях, техн. 
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и 
ПП за тяхното прилагане, извършване на дей-
ности по кадастъра.

Илияна  Борисова  Кондева – геодезия,  фо-
тограм.  и  картография,  счетоводство  и  кон-
трол – свободна, оценка на недвижими имоти, 
на земеделски земи и подобренията върху тях, 
строителен инженер – стаж 26 години, като вещо 
лице – 10 години.

Илонка  Данчева  Минкова – висше  образо-
вание, специалност – „Геодезия, фотограметрия 
и  картография“,  допълнителни  квалифика-
ции – оценител на земеделски земи, оценка на 
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра-
зование, специалност „Строителство на сгради 
и съоръжения“,  трудов стаж – 15  години, мес-
торабота – Общинска  администрация  Стру-
мяни – главен  инженер  в  дирекция  ОССИД, 
професионална квалификация – „Проблеми на 
управлението на общинските пътища“.

Любен Андреев Терзийски – висше образова-
ние, специалност „Електротехника и енергетика, 
електроника, електронна и компютърна техни-
ка“, допълнителна квалификация – безопасност 
на  труда,  магистър-инженер  по  специалност 
„Съдебни инженерно-технически  експертизи  и 
техническа безопасност“, притежаващ сертифи-
кат – „Правила за поведение при земетресение, 
наводнение  и  инциденти  с  опасни  вещества“, 
месторабота – Община  Благоевград,  заемана 
длъжност – експерт по „Отбранително-мобили-
зационна подготовка“, трудов стаж – 28 години.

Мария Иванова Витанова – геодезия и картог-
рафия, специалист ТСУ, трудов стаж – 23 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, 
специалност – машинен инженер, следдиплом-
на  квалификация – педагогика,  сертификат  за 
автоексперт-оценител и оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество; мето-
дология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ 
по транспорт – Разлог, заемана длъжност – стар-
ши възпитател, трудов стаж – 5 години.

Николай Василев Вълков – висше образова-
ние – специалност „Въоръжение, бойни припаси 
и оптически прибори“, инженер по технология 
на машиностроенето.

Николай Григоров Мавродиев, висше образо-
вание, специалност – машинен инженер, допъл-
нителна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, трудов стаж – 23 години. 

Николина  Методиева  Митовска – специал-
ност – инженер по горско стопанство, допълни-
телна квалификация – оценка на гори и земи в 
горския фонд.

Павлина  Кирилова  Иванова – специал-
ност – инженер по  горско  стопанство,  специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти. 

Петър  Кирилов  Захов – висше  образова-
ние – специалност – електроинженер, ел. снаб-
дяване  на  промишленото  предприятие – 33 г. 
стаж, доп. квалификация – оценка на машини 
и съоръжения.

Радко  Иванов  Рупчин – средно  специално 
образование, специалност – среден техник гео-
дезист, стаж – 25 години.

Радой Манчев Хаджиев – висше образование, 
специалност  „Геодезия  фотограметрия  и  кар-
тография“, месторабота – Община Благоевград, 
главен експерт – КРЗ, трудов стаж – 36 години.

Симеон Василев Крумов – висше образова-
ние, спец. „Геодезия“, инженер-геодезист, стаж 
40  години,  доп.  квалификация – „оценител  на 
недвижими имоти“.

Симеон Тушев Андонов – специалност – ма-
шинен инженер, специалист – машини и апарати 
за химическа и хранителна промишленост, трудов 
стаж – 28 години.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо-
вание – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково-
дител, трудов стаж – 24 години.
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Трендафилка Драгомирова Жингова – висше 
образование,  специалност  „Ел.  снабдяване  и 
ел.  обзавеждане  на  промишлеността“,  свобод-
на  професия – проектант,  консултант,  трудов 
стаж – 11 години.

Фидана  Костадинова  Попова-Граздило-
ва – вис ше образование, специалност „Промиш-
лено и гражданско строителство“, притежаващ 
лиценз – оценка  на  недвижими  имоти,  трудов 
стаж по специалността – 26 години.

Юлиян Димитров Македонски – висше обра-
зование, специалност „Архитектура“, пенсионер, 
трудов стаж – 8 години, стаж като вещо лице – 4 
години.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен  Йорданов  Димитров – експерт  към 

НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, 
почеркови и технически експертизи на документи, 
стаж в ОД на МВР – 31 години, доп. квалифи-
кация – сертификат за автоексперт.

Вангел Кирилов Попов – висше образование, 
специалност  „Двигатели  с  вътрешно  горене“ 
квалификация – машинен инженер, трудов стаж 
по  специалността – 20  години,  сертификат  за 
автоексперт-оценител.

Вангелия Георгиева Миленкова – висше об-
разование – специалност – машинен  инженер, 
технология на машиностроенето – 27 г., серти-
фикат № 18/03.09.2005 г. за автотехнически екс-
пертизи – проблеми, методика, пазарна стойност. 

Владимир  Никифоров  Ненков – висше  об-
разование, спец. „Технология и организация на 
автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт 
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител 
на оборотни и дълготрайни материални активи“, 
стаж като вещо лице – 5 г.

Гълъб Стоянов Доклев – полувисше образова-
ние, специалност – „преподавател – инструктор“.

Живко  Митков  Стаменов – висше  образо-
вание  „Автомобилен  транспорт,  трактори  и 
кари“,  сертификат  за  автотехнически  експер-
тизи – проблеми,  методика,  пазарна  стойност, 
специализация „Организация и безопасност на 
движението“ – стаж – 24 години.

Иван  Георгиев  Каймаканов – двигатели  с 
вътрешно горене, трудов стаж – 23 г., сертифи-
кат за автоексперт – оценител – автотехническа 
експертиза – проблеми, методика, пазарна стой-
ност; допълнителна квалификация – оценка на 
машини и съоръжения.

Иван  Славчов  Палев – висше  образование, 
специалност „Транспортна техника и технологии“, 
трудов стаж – 10 години.

Любен Андреев Терзийски – висше образова-
ние, специалност „Електротехника и енергетика, 
електроника, електронна и компютърна техни-
ка“, допълнителна квалификация – безопасност 
на  труда,  магистър-инженер  по  специалност 
„Съдебни инженерно-технически  експертизи  и 
техническа безопасност“, притежаващ сертифи-
кат – „Правила за поведение при земетресение, 
наводнение  и  инциденти  с  опасни  вещества“, 
Служебна  бележка  от Бургаски  свободен  уни-
верситет  за  обучение  по  практически  модели 
за изследване, анализиране и изготвяне на път-
но-транспортна  и  автотехническа  експертиза; 

месторабота – Община  Благоевград,  заемана 
длъжност – експерт по „Отбранително-мобили-
зационна подготовка“, трудов стаж – 28 години.

Михаил Стойчев Мазнев – висше образование, 
специалност – „Машинен инженер“, следдиплом-
на  квалификация – педагогика,  сертификат  за 
автоексперт-оценител и оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество. Ме-
тодология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ 
по транспорт – Разлог, заемана длъжност – стар-
ши възпитател, трудов стаж – 5 години.

Нано  Божидаров  Рушанов – висше  образо-
вание,  специалност – инженер  по  транспорта, 
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.

Райка Асенова Чингова – висше образование, 
спец. „Технология и организация на автомобил-
ните  превози“,  сертификат  № 15/20.05.2010 г. 
за  автоексперт,  работи  в  ЮЗУ  „Неофит  Рил-
ски“ – Благоевград – преподавател,  стаж – 15 
години – 16 години стаж като вещо лице.

Росен Василев Марков – висше образование, 
специалност „Автотехническа експертиза“, мес-
торабота – АПИ – Национално тол управление, 
сектор  „Контрол  и  правоприлагане“ – Благо-
евград,  заемана  длъжност – главен  инспектор, 
трудов стаж – 10 години.

Румен  Борисов  Шуманов – висше  образо-
вание,  специалност  „Автомобилен  транспорт, 
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оце-
нител на машини и съоръжения, сертификат в 
областта на ценообразуването на недвижимите 
имоти и строителството.

Светослав  Маринов  Михайлов – висше  об-
разование, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация – машинен инжнер, пен-
сионер, трудов стаж – 40 години. Притежаващ 
сертификат – автоексперт-оценител,  съдебен 
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни 
активи и оценка на машини и съоръжения.

Светослав Методиев Миленков – висше обра-
зование – машинен инженер, сертификат № 16 
от 2005 г. за автотехнически експертизи – про-
блеми,  методика,  пазарна  стойност,  лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съо-
ръжения, професионална квалификация – авто-
техническа експертиза от Технически университет 
№ 24143/7.11.2004 г.

Севдалин  Здравков  Арнаудов – диплом  за 
преквалификация – ремонт  и  експлоатация на 
автомобилна техника, сертификат за автоексперт, 
трудов стаж – 7 години.

Стефан Атанасов Павлов – висше образова-
ние,  професионална  квалификация  „машинен 
инженер“, трудов стаж – 14 години.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Анета Георгива Сталева – минен инженер-тех-
нолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Асен Димитров Низамов – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инспектор, тру-
дов стаж – 10 г.

Даринка Георгиева Николова – висше образо-
вание, специалност ПГС „Строителен инженер“, 
трудов стаж – 36 години.
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Ивко Пенков Иванов – технология на мета-
лите и металообработ. техника, НИК – катедра 
МТМ, научен сътрудник – 14 г., дефектоскопия 
визуално-оптична, електронна микроскопия на 
отпечатъци, фактодиагностика.

Митко Иванов Самарджиев – висше образо-
вание, специалност „Инженер по промишлено 
и  гражданско  строителство“,  трудов  стаж – 17 
години.

Николай Василев Вълков – висше образова-
ние – специалност „Въоръжение, бойни припаси 
и оптически прибори“, инженер по технология 
на машиностроенето.

Петър Костадинов Тигалонов – висше обра-
зование, специалност  – строителен инженер по 
промишлено и гражданско строителство, трудов 
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител 
на земеделски земи.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо-
вание – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково-
дител, трудов стаж – 24 години.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Александър Ивайлов Георгиев – висше образо-
вание, специалност „Право“ и „Противодействие 
на престъпността и опазване на обществения ред“ 
в Академията на МВР, и курс за актуализация 
на професионалната квалификация в областта 
на  техническо  изследване  на  информационни 
и  комуникационни  устройства;  Удостоверение 
№ 196-р-849/18.02.2021 г.  за  завършен  курс  по 
професионална  специализация – „Почеркови 
експертизи“, притежаващ разрешение за достъп 
до  класифицирана  информация,  месторабо-
та – ОСлО  при  Окръжна  прокуратура – Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – главен  експерт, 
трудов стаж – 8 години.

Владимир Димитров Стойков – висше обра-
зование,  специалност  „Електроника и автома-
тика“,  20 г.  стаж в областта на електрониката 
и 7 години стаж в областта на строителството.

Димитър  Георгиев  Сахатчиев – висше  об-
разование,  специалност – инженер  по  ком-
пютърни  системи  и  технологии,  месторабо-
та – „БТК“ – ЕАД, заемана длъжност – старши 
специалист телекомуникации и мрежи за данни, 
трудов стаж – 20 години.

Елена Димитрова Ташкова – висше образова-
ние, специалност „Компютърни системи и техно-
логии“, месторабота „Стефиели“ – ЕООД – уп-
равител, трудов стаж – 6 години.

Любомир  Стефанов  Тулев – висше  обра-
зование,  специалност  „Противодействие  на 
престъпността и опазване на обществения ред“, 
сертификат за завършен курс от Международната 
академия  за  обучение  по  киберразследвания 
на  тема  „Противодействие  на  високотехно-
логичните  престъпления  и  новите  форми 
на  организирана  престъпност“,  месторабо-
та – „АМАТАС“ – ЕООД – експерт киберсигур-
ност, трудов стаж – 7 години.

Николай Георгиев Бочуков – висше образо-
вание, специалност „Електронна и компютърна 
техника“,  професионална  квалификация – ин-
женер по електроника, месторабота – Областна 

администрация – Благоевград,  заемана  длъж-
ност – главен експерт АКРРДС, трудов стаж – 21 
години.

Трендафил Борисов Хаджиев – висше образо-
вание, специалност – машинен инженер, специа-
лизация – автоматизация и компютъризация на 
промишленото производство, месторабота – ТБА 
„Консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – управи-
тел, трудов стаж – 15 години.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Андон  Славчев  Ризов – висше  образова-

ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“ – технология;  настояща  место-
работа – Общински съвет – Сандански,  трудов 
стаж – 28 години.

Анелия  Павлова  Параскова – висше  обра-
зование,  специалност  „Архитектура“,  член  на 
Камарата  на  архитектите  в  България,  место-
работа – „АДИ  ПРОЕКТ“ – ООД – управител, 
трудов стаж – 15 години.

Анушка Кръстева Костадинова – висше об-
разование, специалност „Архитектура“, член на 
Камарата на архитектите в България, вписана 
в публичния регистър, съгласно Закона за кул-
турното наследство в областите на дейност по 
консервация и реставрация, свързани с опазването 
на следните културни ценности – архитектурно-
строителни, археологически, парково-градинско 
изкуство, селищни структури и територии, както 
и етнографски с тези характеристики, месторабо-
та – „ПА Алтернатива АМ“ – ООД – управител, 
трудов стаж – 11 години.

Асен Георгиев Ерделски – средно специално 
образование – техник по строителство и архи-
тектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер.

Асен Димитров Низамов – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, месторабота – „Банка ДСК“ – АД, 
заемана длъжност – технически инспектор, тру-
дов стаж – 10 г.

Атанас Михайлов Мазнев – висше образова-
ние,  специалност „Инженер-геодезист“,  трудов 
стаж – над 20 години.

Борил Тодоров Божиков – висше образование, 
специалност „Архитектура“, пенсионер,  трудов 
стаж – 25 години.

Васил Павлов Тинчев – висше образование, 
специалност „Архитектура“ и устройствено пла-
ниране, трудов стаж – 20 години.

Васка  Стоянова  Терзиева-Рачова – висше 
образование,  специалност  архитект,  настояща 
месторабота – ОбА – Сандански, заемана длъж-
ност – главен архитект и директор на дирекция 
„Устройство на територията и инвестиционната 
политика“, трудов стаж – 14 години.

Вергиния Смиленова Стойчева – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, трудов стаж – 38 години.

Виолета Илиева Спасова – висше образование, 
специалност  „Архитектура“,  трудов  стаж – 35 
години.

Владимир  Йорданов  Милков – висше  об-
разование,  специалност  „Архитектура“,  трудов 
стаж – 32 години.

Вяра Николаева Златева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
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ителство“, допълнителни квалификации – упра-
вление на земи и имоти, оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 15 години.

Вяра  Христова  Захова – висше  образова-
ние – специалност  „Строителен  инженер“  по 
пътното строителство, допълнителна квалифи-
кация – оценка на недвижими имоти.

Екатерина Боянова Баханова-Лазарова – вис-
ше  образование,  специалност  „Архитектура“, 
месторабота – Община  Кочериново,  заемана 
длъжност – главен архитект; вписана като член 
на Камарата на архитектите в България, трудов 
стаж по специалността – 36 години.

Елена Маринова Цветкова – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция“, месторабота – Предприятие за управление 
на  дейностите  по  опазване  на  околната  сре-
да – София, заемана длъжност – главен експерт, 
трудов стаж – 30 години; притежаващ сертификат 
и лиценз – оценител на недвижими имоти.

Зоя Серафимова Месьова – висше образова-
ние, специалност – инженер по маркшайдерство 
и геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ – ЕООД – слу-
жител, референция от Община Якоруда – отдел 
ТСУ, трудов стаж – 14 години.

Йорданка Стефанова Николова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Конзол“ – ООД, 
София, заемана длъжност – инженер строител-
ство на сгради и съоръжения, трудов стаж – 38 
години.

Катя  Аврамова  Симеонова-Гошева – висше 
образование,  специалност – архитект,  трудов 
стаж – 22 години.

Кита Николова Стоилова – висше образова-
ние – специалност – строителен инженер по про-
мишлено и гражданско строителство, оценка на 
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

Красимир Бориславов Стайков – висше об-
разоване,  специалност – техник-геодезист – ге-
одезия,  фотограметрия  и  картография,  трудов 
стаж – 8  години,  допълнителна  квалифика-
ция – оценител на недвижими имоти.

Крумяна Любенова Бумбарова – висше обра-
зование – специалност „Архитектура“, свободно 
практикуващ – архитект, трудов стаж по специал-
ността – 28 години, доп. квалификация – оценка 
на недвижими имоти.

Лефтер  Стоянов  Александров – висше  об-
разование, специалност „Промишлено и граж-
данско  строителство“,  месторабота – „Строй-
консулт“ – ООД,  заемана  длъжност – управи-
тел и  упражняващ  строителен надзор по част 
„Строителна“, притежава лиценз за извършване 
на строителен надзор, лиценз за оценка на не-
движими имоти, трудов стаж – 39 години.

Любомир Стоянов Харалампиев – специал-
ност „Военен инженер по промишлено и граж-
данско строителство“, месторабота – ЕТ „Иван 
Давидков“ – технически ръководител – 12 г. 

Кирилка Кирилова Стойчева – висше обра-
зование, специалност – строителство на сгради 
и  съоръжения,  трудов  стаж – 15  години,  мес-
торабота – общинска  администрация – Стру-
мяни – главен инженер в дирекция „ОССИД“, 

професионална квалификация – „Проблеми на 
управлението на общинските пътища“.

Марина Петрова Сапаревска – специалност 
„Строителен инженер по водоснабдяване и ка-
нализация,  профил  Пречистване  на  питейни 
води“  месторабота  ВиК – ръководител  отдел, 
трудов стаж – 11 години, допълнителна квали-
фикация – оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева, висше образование, 
спец. „Промишлено и гражданско строителство“, 
стаж – 33  години,  допълнителна  квалифика-
ция – „оценка на недвижими имоти“.

Милена Маринова Ризова – висше образова-
ние, строителен инженер по промишлеността и 
гражданското  строителство,  трудов  стаж – 24 
години.

Павел Александров Михайлов, специалност 
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 
години, доп. квалификация – оценка на недви-
жими имоти.

Петър Иванов Боюклиев – висше образование, 
специалност строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство, настояща местора-
бота – „Вили  Дюзова – ПБ“ – ЕООД,  заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.

Петьо Танев Танев – висше образование, спе-
циалност строителен инженер по промишлено 
и  гражданско  строителство,  доп.  квалифика-
ция – оценител на недвижими имоти и оценител 
на машини и съоръжения.

Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиора-
тивно строителство, свободна професия, трудов 
стаж – 31 години, допълнителна квалификация 
оценка на недвижими имоти.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше 
образование – финанси и кредит, строителство 
и архитектура, 39 години стаж като директор на 
ФСДУС, сертификат – оценител на земеделски 
земи.

Снежанка  Григорова  Перчеклийска,  висше 
образование,  специалност  „Строителен  инже-
нер“ по водоснабдяване и канализация, профил 
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, 
допълнителна квалификация – оценител на не-
движими имоти.

Станка  Василева  Маркова,  висше  образо-
вание – специалност  строителен  инженер  по 
промишлено и гражданско строителство, оценка 
на  недвижими  имоти,  оценка  на  земеделски 
земи  подобрения  и  насаждения  в  тях,  трудов 
стаж – над 25 години.

Стилияна Иванова  Ерделска – висше  обра-
зование,  специалност  строителен  инженер  по 
промишлено и гражданско строителство – тех-
нология, настояща месторабота – Община Бла-
гоевград,  заемана  длъжност – началник-отдел 
„Архитектурно-строителен  контрол“,  трудов 
стаж – 26 години.

Стоян Димитров Вретенаров – висше образо-
вание – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, месторабота – „Билдех“ – ЕООД, 
София, заемана длъжност – технически ръково-
дител, трудов стаж – 24 години.

Теодора  Панайотова  Карагьозова – висше 
образоване, специалност „Архитектура“, насто-
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яща работа – Архитектурно бюро „А§Т Казако-
ва“ – ЕООД, трудов стаж – 37 години.

Христина  Михайлова  Стоева – висше  об-
разование – специалност  строителен  инженер 
по  промишлено  и  гражданско  строителство, 
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка 
на  недвижими  имоти;  оценка  на  земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо  Иванов  Георгиев,  висше  образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, стаж – 32 години, доп. квалифи-
кация – оценка на недвижими имоти; на цели 
държавни общински предприятия; преобразувани 
или непреобразувани в търговско дружество; на 
земеделски земи подобренията и насажденията.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова – ви-
сше  образование,  специалност  „Промишлено 
и  гражданско  строителство“,  притежаващ  ли-
ценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж 
по специалността – 26 години.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Венцислав Щерев Гълъбов – висше образо-

вание, специалност „Противопожарна техника и 
безопасност“, трудов стаж – 24 години.

Веселин Георгиев Младенов – висше образо-
вание, специалност „Противопожарна техника и 
безопасност“, трудов стаж – 30 години.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Вангелия Георгиева Миленкова – висше об-
разование – специалност – машинен  инженер, 
технология на машиностроенето – 27 г., серти-
фикат № 18/03.09.2005 г. за автотехнически екс-
пертизи – проблеми, методика, пазарна стойност. 

Райка  Асенова  Чингова – висше  образо-
вание,  специалност  „Технология  и  организа-
ция  на  автомобилните  превози“,  сертификат 
№ 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоевград – преподавател, 
стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

Румен  Борисов  Шуманов – висше  образо-
вание,  специалност  „Автомобилен  транспорт, 
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оце-
нител на машини и съоръжения, сертификат в 
областта на ценообразуването на недвижимите 
имоти и строителството, сертификат за автоекс-
перт № 20/13.09.2011 г.

Светослав Методиев Миленков – висше об-
разование – машинен  инженер,  сертификат 
№ 16/2005 г. за автотехнически експертизи – про-
блеми,  методика,  пазарна  стойност,  лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съо-
ръжения, професионална квалификация – авто-
техническа експертиза от Технически университет 
№ 24143/07.11.2004 г.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност 

„Инженер по горско стопанство“, магистър по 
„Екология и опазване на околната среда“; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 

земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Павлинка Кирилова Иванова – специалност 

„Инженер по горско стопанство“, магистър по 
„Екология и опазване на околната среда“; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи; 

кандидат на биологичните науки; специалист по 
молекулярна и функционална биология, биохи-
мик – клиничен химик. 

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Ани Кирилова Василева – висше образование 

„Екология, опазване и възстановяване на при-
родната среда“ с професионална квалификация 
инженер по екология, трудов стаж – 11 години.

Емил  Светославов  Солачки – висше  об-
разование,  специалност  „Горско  стопанство“ 
и  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“, 
професионална  квалификация – „Оценка  на 
гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на 
дървесината“,  месторабота – Държавно  горско 
стопанство – Симитли, заемана длъжност – лес-
ничей, трудов стаж – 12 години.

Иван Николаев Ризов – висше образование, 
специалност  „Биомениджмънт  и  устойчиво 
развитие“, професионална квалификация – ма-
гистър по Екомениджмънт, специалност „Горско 
стопанство“,  специализация – Лесоползване  и 
икономика на горското стопанство, регистриран 
в Изпълнителна агенция по горите по следните 
дейности: Планиране и организация на дейности-
те  по  залесяване;  маркиране  на  насаждения, 
предвидени  за  сеч;  изработване  на  горскосто-
пански планове и програми и инвентаризация 
на горски територии; планиране и организация 
на добива на дървесина; планиране и организа-
ция на добива на недървесни горски продукти; 
изработване  на  проекти  за  временни  горски 
пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП 
„ДГС Катунци“, заемана длъжност – заместник-
директор, трудов стаж – 9 години.

Людмила  Сотирова  Зашева – висше  об-
разование,  специалност  „Инженер  по  горско 
стопанство“,  месторабота  РИОСВ – Благоев-
град – главен експерт по околна среда, трудов 
стаж – 12 години.

Павлинка Кирилова Иванова – специалност 
„Инженер по горско стопанство“, магистър по 
Екология и опазване на околната среда; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
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„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация – биохимик – кли-
ничен  химик,  месторабота – „Проген“ – ООД, 
заемана длъжност – управител и експерт, трудов 
стаж – 24 години. 

Петър Димитров Петров – висше образование, 
квалификация – инженер-химик – технология на 
горивата, 32 години трудов стаж.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация – биохимик – кли-
ничен  химик,  месторабота – „Проген“ – ООД, 
заемана длъжност – управител и експерт, трудов 
стаж – 24 години. 

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Енчо  Костадинов  Чобанов – висше  образо-
вание,  специалност  „Ветеринарна  медицина“, 
месторабота – ОДБХ – Благоевград,  заемана 
длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов 
стаж по специалността – 8 години.

Стоян  Петров  Мавродиев – висше  образо-
вание,  специалност  „Ветеринарна  медицина“, 
трудов стаж – 10 години.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Андон  Костадинов  Булакиев – висше  обра-

зование,  специалност  „Полевъдство“,  квали-
фикация – инженер-агроном,  трудов  стаж – 27 
години, пенсионер.

Велин Стоилов Кръстев – висше образование, 
специалност  аграрикономист,  допълнителна 
квалификация – външен експерт по мярка 143 
„Предоставяне  на  съвети,  и  консултиране  в 
земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, 
трудов стаж – 22 години.

Димитър Владимиров Николов – висше об-
разование, специалност „Икономика и органи-
зация  на  селското  стопанство“,  квалификация 
„Аграрикономист“ – стаж – 10 г., технологични и 
икономически експертизи и оценки (лицензиран 
оценител) на земеделски земи и всички селско-
стопански  култури  и  трайни  насаждения  (без 
растителна защита), реализация на продукцията 
себестойност, доходи, данъци и субсидии, обез-
щетение за недобит доход и при унищожаване 
на реколта, рента, наеми в селското стопанство; 

технологични  и  икономически  експертизи  и 
оценки  в  животновъдството  (без  ветеринарна 
медицина), реализация на продукцията себестой-
ност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение 
при унищожаване на животни, при евтаназия на 
болни животни и икономически характеристики, 
оценки на всички видове породи животни. 

Йорданка Радойчева Андонова – висше обра-
зование, специалност инженер-агроном, трудов 
стаж – 17 години.

Павлинка Кирилова Иванова – специалност 
„Инженер по горско стопанство“, магистър по 
Екология и опазване на околната среда; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд.

Цонка Иванова Марина – специалност „Агро-
ном полевъд“, оценител на земеделски земи.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Александър  Валентинов  Симонски – висше 

образование, специалност – Европейски бизнес 
и финанси, месторабота – БНБ, заемана длъж-
ност – инспектор по банков надзор, квалификаци-
онен курс „Недвижими имоти“, трудов стаж – 5 г.

Ваня Сотирова Симеонова – висше образо-
вание,  сертификат  № 100101183/14.12.2009 г.  за 
оценител на недвижими имоти.

Весела Георгиева Николова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводство и контрол“, без-
работна, трудов стаж – 26 години, допълнителна 
квалификация – оценител на недвижими имоти.

Виктор  Томов  Рашев – висше  образование, 
счетоводство  и  контрол,  допълнителна  квали-
фикация – лицензиран оценител на недвижими 
имоти, трудов стаж – 25 години. 

Виолета  Божидарова  Божкова – висше  об-
разование,  специалност  „Публични  финанси“, 
сертификат  за  оценка  на  недвижими  имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски предприятия 
и вземания, трудов стаж – 6 години.

Виолета Иванова Докузова – висше образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани 
н търговски дружества; оценител на недвижи-
ми  имоти,  оценка  на  машини  и  съоръжения, 
активи – движимо  имущество,  методология, 
проблеми и аспекти.

Вяра Николаева Златева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство“, допълнителни квалификации – упра-
вление на земи и имоти, оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 15 години.
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Вяра  Христова  Захова – висше  образова-
ние – специалност  строителен  инженер  по 
пътното строителство, допълнителна квалифи-
кация – оценка на недвижими имоти.

Георги  Аспарухов  Янков – висше  образо-
вание,  специалност  „Финанси“,  допълнителна 
квалификация – оценка  на  недвижими  имоти, 
притежаващ сертификат „Експерт по съдебно-
счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

Гергана Герасимова Таскова – висше образо-
вание, специалност „Право“, настояща местора-
бота – „Бизнес Партньори“ – ЕООД – юрискон-
султ, оценка на недвижими имоти, притежаван 
сертификат от 2006 г.

Гергана Димитрова Маркова – висше образо-
вание, специалност „Биология“, професионална 
квалификация – биолог, сертификат за оценка на 
търговски предприятия и вземания, сертификат 
за оценка на машини и съоръжения, сертификат 
за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 
години.

Деян  Георгиев Цонев – висше  образование, 
специалност  „Агрохимия  с  фермерство  и  аг-
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и други фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски предприятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти-
фикат за съдебен експерт по компютърни системи 
и оценител на селскостопански земи, сертификат 
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора-
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов 
стаж – 8 години.

Елена Маринова Цветкова – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция“, месторабота – Предприятие за управление 
на  дейностите  по  опазване  на  околната  сре-
да – София, заемана длъжност – главен експерт, 
трудов стаж – 30 години; притежаващ сертифи-
кат и лиценз – оценител на недвижими имоти.

Иван Костадинов Бузов – висше образование, 
специалност  „Водоснабдяване  и  канализация, 
пречистване  на  водите“,  месторабота  „Ами-
тех“ – ЕООД, сертификат – оценка на недвижими 
имоти, трудов стаж – 16 години.

Илинка  Янчова  Митева – висше  образова-
ние – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“,  притежаваща  удостоверение  за 
регистрация в Камарата на инженерите в инвести-
ционното проектиране № 07644, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, сертификат за оценителска 
правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., мес-
торабота „Явлена – Благоевград“ – ООД – упра-
вител, трудов стаж – 25 години.

Илияна  Борисова  Кондева – геодезия,  фо-
тограметрия  и  картография,  счетоводство  и 
контрол – свободна,  сертификат  за  оценка  на 
недвижими  имоти  № 100101397/14.12.2009 г., 
сертификат  за  оценка  на  земеделски  земи  и 
трайни  насаждения  № 810100260/1.08.2011 г., 
строителен  инженер – стаж – 26  години,  като 
вещо лице – 10 години.

Илонка  Данчева  Минкова – висше  образо-
вание,  специалност  „Геодезия  фотограметрия 
и  картография“,  допълнителни  квалифика-
ции – оценител на земеделски земи, оценка на 
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

Кита Николова Стоилова – висше образова-
ние – специалност строителен инженер по про-
мишлено и гражданско строителство, оценка на 
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.

Крумяна Любенова Бумбарова – висше обра-
зование – специалност „Архитектура“, свободно 
практикуващ – архитект, трудов стаж по специ-
алност – 28 години, доп. квалификация – оценка 
на недвижими имоти.

Лазар Андреев Андреев – специалност „Фи-
нанси“, доп. квалификация – оценка на недви-
жими имоти.

Марина Петрова Сапаревска – специалност 
строителен инженер по водоснабдяване и кана-
лизация, профил Пречистване на питейни води, 
месторабота – ВиК – ръководител отдел, трудов 
стаж – 11  години,  допълнителна  квалифика-
ция – оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, стаж – 33 години, допълнителна 
квалификация – „оценка на недвижими имоти“.

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат  за  оценка  на финансови  активи  и 
финансови  институции,  сертификат  за  оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис  трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

Николай Григоров Мавродиев – висше обра-
зование, специалност машинен инженер, допъл-
нителна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, трудов стаж – 23 години.

Павел Александров Михайлов, специалност 
„Строителство и архитектура“, трудов стаж – 40 
години, доп. квалификация – оценка на недви-
жими имоти.

Петьо  Танев  Танев – висше  образование, 
специалност  строителен  инженер  по  промиш-
лено  и  гражданско  строителство,  доп.  квали-
фикация,  сертификат  № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж-
дения;  сертификат № 300100434/14.12.2009 г.  за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижи-
ми имоти.

Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиора-
тивно строителство, свободна професия, трудов 
стаж – 31  години,  допълнителна  квалифика-
ция – оценка на недвижими имоти.

Румен  Борисов  Шуманов – висше  образо-
вание,  специалност  „Автомобилен  транспорт, 
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оце-
нител на машини и съоръжения, сертификат в 
областта на ценообразуването на недвижимите 
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имоти и строителството, сертификат за автоекс-
перт № 20/13.09.2011 г.

Симеон Василев Крумов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, 
стаж – 40 години, доп. квалификация – оценител 
на недвижими имоти.

Снежанка Григорова Перчеклийска – висше 
образование, специалност строителен инженер 
по  водоснабдяване  и  канализация,  профил 
„ВиК мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години, 
допълнителна квалификация – оценител на не-
движими имоти.

Станка Василева Маркова – висше образова-
ние – специалност строителен инженер по про-
мишлено и гражданско строителство, сертификат 
№ 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими 
имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и 
насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова – ви-
сше  образование,  специалност  „Промишлено 
и  гражданско  строителство“,  притежаваща 
лиценз – оценка  на  недвижими  имоти,  трудов 
стаж по специалността – 26 години.

Христина  Михайлова  Стоева – висше  об-
разование – специалност  строителен  инженер 
по  промишлено  и  гражданско  строителство, 
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка 
на  недвижими  имоти;  оценка  на  земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Апостол  Иванов  Ковачев – ел.  машини  и 

апарати,  НПГ  „Димитър  Талев“,  учител  по 
електроника,  трудов  стаж – 30  години,  оценка 
на машини и съоръжения на дългооборотни и 
дълготрайни активи.

Виолета  Божидарова  Божкова – висше  об-
разование,  специалност  „Публични  финанси“, 
сертификат  за  оценка  на  недвижими  имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски предприятия 
и вземания, трудов стаж – 6 години.

Виолета  Иванова  Докузова,  висше  образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години; 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани 
търговски дружества; оценител на недвижими 
имоти, оценка на машини и съоръжения, акти-
ви – движимо имущество, методология, пробле-
ми и аспекти.

Гергана Димитрова Маркова – висше образо-
вание, специалност „Биология“, професионална 
квалификация – биолог, сертификат за оценка на 
търговски предприятия и вземания, сертификат 
за оценка на машини и съоръжения, сертификат 
за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 
години.

Деян  Георгиев Цонев – висше  образование, 
специалност  „Агрохимия  с  фермерство  и  аг-
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и други фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски предприятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти-

фикат за съдебен експерт по компютърни системи 
и оценител на селскостопански земи, сертификат 
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора-
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов 
стаж – 8 години.

Донка Георгиева Милкова – висше образова-
ние, специалност „Проучване на полезни изко-
паеми“, квалификация – инженер-геолог – про-
учвател, и преквалификация – „Застрахователен 
мениджмънт“,  оценител  на  машини  и  съоръ-
жения  в  сферата  на  минната  промишленост 
и  строителството,  трудов  стаж – в  сферата  на 
промишлеността – 7  години,  и  в  сферата  на 
застраховането – 10 години.

Иван  Георгиев  Каймаканов – двигатели  с 
вътрешно  горене,  трудов  стаж – 23 г.,  допъл-
нителна квалификация – оценка на машини и 
съоръжения.

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат  за  оценка  на финансови  активи  и 
финансови  институции,  сертификат  за  оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис  трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

Петър  Кирилов  Захов – висше  образова-
ние – специалност  електроинженер,  ел.  снаб-
дяване  на  промишленото  предприятие – 33 г.
стаж, доп. квалификация – оценка на машини 
и съоръжения.

Петьо  Танев  Танев – висше  образование, 
специалност  строителен  инженер  по  промиш-
лено  и  гражданско  строителство,  доп.  квали-
фикация,  сертификат  № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж-
дения;  сертификат № 300100434/14.12.2009 г.  за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижи-
ми имоти.

Румен  Борисов  Шуманов – висше  образо-
вание,  специалност  „Автомобилен  транспорт, 
трактори и кари“, трудов стаж – 7 години, оце-
нител на машини и съоръжения, сертификат в 
областта на ценообразуването на недвижимите 
имоти и строителството, сертификат за автоекс-
перт № 20/13.09.2011 г.

Светослав  Маринов  Михайлов – висше  об-
разование, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, квалификация – машинен инжнер, пен-
сионер,  трудов  стаж – 40  години,  притежаващ 
сертификат – автоексперт – оценител,  съдебен 
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни 
активи и оценка на машини и съоръжения.

Светослав Методиев Миленков – висше об-
разование – машинен  инженер,  сертификат 
№ 16/2005 г. за автотехнически експертизи – про-
блеми,  методика,  пазарна  стойност,  лиценз 
№ 7074/12.05.1998 г. – оценка на машини и съо-
ръжения, професионална квалификация – авто-
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техническа експертиза от Технически университет 
№ 24143/7.11.2004 г.

Стефан  Иванов  Налджиев – висше  образо-
вание – специалност „Счетоводство и контрол“, 
стаж – 9 години, доп. квалификация – оценка на 
машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Деян  Георгиев Цонев – висше  образование, 
специалност  „Агрохимия  с  фермерство  и  аг-
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и други фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски предприятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти-
фикат за съдебен експерт по компютърни системи 
и оценител на селскостопански земи, сертификат 
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора-
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов 
стаж – 8 години.

Иван Николов Иванов – висше образование, 
специалност – машинен  инженер,  упражнява 
свободна професия като представител по индус-
триална собственост (патенти, марки и промиш-
лен дизайн), сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и  други  фактически  отношения,  марки,  гео-
графски означения и промишлен дизайн, трудов 
стаж – 12 години.

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат  за  оценка  на финансови  активи  и 
финансови  институции,  сертификат  за  оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис  трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Бойко Младенов Доленски – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
трудов стаж по специалността – 17 години, мес-
торабота „ЛИБО Консулт“ – ООД, сертификат 
за оценка на търговски предприятия и вземания.

Бранимира  Георгиева  Христова – висше 
образование,  специалност  „Организация  на 
производството  и  управлението  в  промишле-
ността“,  доп.  квалификация  „Проектиране  на 
АСУ“; оценител на цели държавни и общински 
предприятия, стаж – 25 г.

Венетка  Костадинова  Йовчева-Харизано-
ва – висше образование, счетоводна отчетност, 
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търг. дружества.

Виолета Божидарова Божкова – висше об-
разование, специалност „Публични финанси“, 

сертификат  за  оценка  на  недвижими  имоти, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на търговски предприятия 
и вземания, трудов стаж – 6 години.

Виолета Иванова Докузова – висше образо-
вание,  специалност – икономист – финанси  и 
кредит, месторабота – ЕТ „Алфа ВИ“, заемана 
длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества; оценител на недвижи-
ми имоти, оценка на машини и съоръжения, 
активи – движимо  имущество,  методология, 
проблеми и аспекти.

Деян Георгиев Цонев – висше образование, 
специалност  „Агрохимия  с  фермерство  и  аг-
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и  други  фактически  отношения,  сертификат 
за  оценка  на  търговски  предприятия  и  взе-
мания,  сертификат  за  оценка  на  недвижими 
имоти,  сертификат  за  съдебен  експерт  по 
компютърни системи и оценител на селскосто-
пански  земи,  сертификат  за  съдебен  експерт 
по цени и ценообразуване на обекти, сгради, 
машини  и  съоръжения,  месторабота – „Апис 
трейд“ – ЕООД – оценител,  трудов  стаж – 8 
години.

Димитър  Владимиров  Николов – висше 
образование, специалност „Икономика и орга-
низация на селското стопанство“, оценител на 
земеделски земи и оценител на цели държавни 
и общински предприятия, оценител на живот-
ни и експертизи в животновъдството, пазарна 
стойност  на  акции,  вземания,  задължения, 
обезщетения, финансови анализи, ликвидация, 
неплатежоспособност, несъстоятелност, наеми, 
финансово-парични отношения, произхождащи 
от договорни и обичайни задължения; оценка 
на  ферми,  мандри,  цехове  за  преработка  и 
обособени части от тях.

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност – икономика и управление на 
транспорта, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат за оценка на финансови активи и 
финансови институции, сертификат за оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

Христо Иванов Георгиев – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, стаж – 32 години допълн. ква-
лификация,  оценка  на  недвижими  имоти,  на 
цели  държавни  общински  предприятия,  пре-
образувани или непреобразувани в търговско 
дружество, на земеделски земи и на подобре-
нията и насажденията.
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10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат  за  оценка  на финансови  активи  и 
финансови  институции,  сертификат  за  оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис  трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

Софрони  Георгиев  Атанасов – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
стаж – 17 г.,  доп.  квалификация – оценител на 
финансови институции.

10.7. Оценка на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

Владимир Никифоров Ненков, висше образо-
вание, специалност „Технология и организация 
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт 
на МПС“, доп. квалификация – курс „Оценител 
на оборотни и дълготрайни материални активи“, 
стаж като вещо лице – 5 г.

Мария  Христова  Десподска – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
пенсионер, допълнителна квалификация – оцени-
тел на стоки и услуги, трудов стаж – 35 години.

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Деян  Георгиев Цонев – висше  образование, 
специалност  „Агрохимия  с  фермерство  и  аг-
робизнес“, сертификат за оценка на машини и 
съоръжения, сертификат за оценка на права на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и други фактически отношения, сертификат за 
оценка на търговски предприятия и вземания, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, серти-
фикат за съдебен експерт по компютърни системи 
и оценител на селскостопански земи, сертификат 
за съдебен експерт по цени и ценообразуване на 
обекти, сгради, машини и съоръжения, местора-
бота – „Апис трейд“ – ЕООД – оценител, трудов 
стаж – 8 години.

Димитър Владимиров Николов – висше об-
разование,  специалност  „Икономика  и  орга-
низация на селското стопанство“, оценител на 
земеделски земи и оценител на цели държавни 
и общински предприятия, оценител на животни 
и експертизи в животновъдството, обезщетения 
и  пропуснати  ползи,  нанесени  щети  пазарни 
стойности, аренди такси, услуги (механизация, 
транспорт, рента, наеми в селското стопанство) 
(без растителна защита и ветеринарна медицина); 
оценка на ферми, мандри, цехове за преработка 
и обособени части от тях.

Илонка  Данчева  Минкова – висше  образо-
вание,  специалност  „Геодезия  фотограметрия 
и  картография“,  допълнителни  квалифика-
ции – оценител на земеделски земи, оценка на 
недвижими имоти, трудов стаж – 35 години.

Илия Иванов Ангелов,  висше образование, 
специалност  „Геодезия, фотограм. и картогра-
фия“,  стаж над  10  години практика,  оценител 
на земеделски земи и подобренията върху тях, 
техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗ-
ГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на 
дейности по кадастъра.

Николай Георгиев Цонев – висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
транспорта“, сертификат за оценка на недвижи-
ми имоти, сертификат за оценка на търговски 
предприятия и вземания, сертификат за оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения, 
сертификат  за  оценка  на финансови  активи  и 
финансови  институции,  сертификат  за  оценка 
на земеделски земи и трайни насаждения, мес-
торабота – „Апис  трейд“ – ЕООД – управител, 
трудов стаж – 8 години.

Петър Костадинов Тигалонов – висше обра-
зование,  специалност  строителен  инженер  по 
промишлено и гражданско строителство, трудов 
стаж – 22 години, доп. квалификация – оценител 
на земеделски земи.

Петьо  Танев  Танев – висше  образование, 
специалност  строителен  инженер  по  промиш-
лено  и  гражданско  строителство,  доп.  квали-
фикация,  сертификат  № 810100345/16.08.2011 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж-
дения;  сертификат № 300100434/14.12.2009 г.  за 
оценка на машини и съоръжения и сертификат 
№ 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижи-
ми имоти.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше 
образование – финанси и кредит, строителство 
и архитектура, 39 години стаж като директор на 
ФСДУС, сертификат – оценител на земеделски 
земи.

Христина  Михайлова  Стоева – висше  об-
разование – специалност  строителен  инженер 
по  промишлено  и  гражданско  строителство, 
стаж – 29 години, доп. квалификация – оценка 
на  недвижими  имоти;  оценка  на  земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо Иванов Георгиев – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, стаж – 32 години допълн. квали-
фикация, оценка на недвижими имоти, на цели 
държавни общински предприятия, преобразувани 
или непреобразувани в търговско дружество, на 
земеделски  земи  и  на  подобренията  и  насаж-
денията.

Цонка Иванова Марина – специалност – агро-
ном полевъд, оценител на земеделски земи.

10.9.  Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

Емил  Светославов  Солачки – висше  об-
разование,  специалност  „Горско  стопанство“ 
и  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“, 
професионална  квалификация – „Оценка  на 
гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на 
дървесината“,  месторабота – Държавно  горско 
стопанство – Симитли, заемана длъжност – лес-
ничей, трудов стаж – 12 години. 

Николина  Методиева  Митовска – специал-
ност  „Инженер  по  горско  стопанство“,  допъл-



БРОЙ  14   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   55   

нителна квалификация – оценка на гори и земи 
в горския фонд.

Павлина  Кирилова  Иванова – специалност 
инженер  по  горско  стопанство,  магистър  по 
„Екология и опазване на околната среда“; специа-
лизация по „Управление на горското стопанство“, 
„Управление на администрацията“, „Стопанско 
управление“,  лицензиран  оценител  на  гори  и 
земи; растителен свят, животински свят, почви, 
ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра 
по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, 
почви, растителен свят, ландшафт и природни 
обекти; вписана в регистъра за упражняване на 
частна лесовъдска практика; оценка на гори и 
на земите в горския фонд. 

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Анелия Личева Иванова – висше образование, 

специалност  „Горско  стопанство“,  специализа-
ция – стопанисване на гори, месторабота – „Юго-
западно държавно предприятие“ ДП – заемана 
длъжност – главен  експерт  „Инвентаризация 
на горски територии – държавна собственост“, 
трудов стаж – 15 години.

Анета Георгива Сталева – минен инженер-тех-
нолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Асен  Любенов  Николов – средноспециално 
образование,  специалност – лесовъд,  трудов 
стаж – 20 години.

Васил  Дамянов  Чобанов – инженер-химик, 
специалност  „Ергономия“,  допълнителна  ква-
лификация – безопасност и хигиена на труда.

Велик Стоянов Сотиров – висше образование, 
специалност  „Горско  стопанство“,  квалифика-
ция – инженер  по  горско  стопанство,  трудов 
стаж  по  специалността – 36  години,  вписан  в 
публичния  регистър  на  физическите  лица  за 
упражняване на лесовъдска практика.

Веселин Крумов Чамев – висше образование, 
специалност „Разработка на полезни изкопаеми“, 
доп.  квалификация – минен  инженер,  трудов 
стаж – 25 г., охрана на труда в промишлеността, 
строителството и минното дело.

Виолета Стоянова Костова – учител по френ-
ски език – преводач.

Георги Иванов Жбантов – висше образование, 
специалност строителен инженер по хидромели-
оративно строителство, пенсионер, трудов стаж 
по специалността – 26 години.

Димитър Владимиров Николов – висше обра-
зование, специалност „Икономика и организация 
на селското стопанство“, експертизи и оценки в 
селското стопанство в растениевъдството и жи-
вотновъдството, механизацията (без растителна 
защита  и  ветеринарна  медицина),  реализация 
на продукцията,  себестойност,  доходи,  данъци 
и субсидии, обезщетение при унищожаване на 
реколта  и  животни,  при  евтаназия  на  болни 
животни.

Димитър Петров Гешев – висше образование, 
специалност  инженер  по  горско  стопанство, 
трудов стаж – 40 години.

Димка  Василева  Попстоянова – висше  об-
разование,  специалност – специалист по  руска 
филология и учител по руски език и литература, 
трудов стаж – 22 години.

Добри Спасов Пандурски – висше образова-
ние, специалност „Право“, работи в Комисията 

за защита на личните данни – стаж – 5 години, 
експерт в областта за защита на личните данни.

Емил  Светославов  Солачки – висше  обра-
зование,  специалност – „Горско  стопанство“ 
и  „Екология  и  опазване  на  околната  среда“, 
професионална  квалификация – „Оценка  на 
гори и на земи от горския фонд“ и „Пазарът на 
дървесината“,  месторабота – Държавно  горско 
стопанство – Симитли, заемана длъжност – лес-
ничей, трудов стаж – 12 години.

Ибрахим Адем Молла – средно специално об-
разование, специалност „Механизация в горското 
стопанство“, трудов стаж – 11 години.

Иван Николаев Ризов – висше образование, 
специалност „Биомениджмънт и устойчиво раз-
витие“, професионална квалификация – магис-
тър по „Екомениджмънт“, специалност „Горско 
стопанство“,  специализация  „Лесоползване  и 
икономика на горското стопанство“, регистриран 
в Изпълнителната агенция по горите по следните 
дейности: планиране и организация на дейностите 
по залесяване; маркиране на насаждения, пред-
видени за сеч; изработване на горскостопански 
планове и програми и инвентаризация на горски 
територии; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 
на недървесни горски продукти; изработване на 
проекти за временни горски пътища и съоръжения 
към  тях,  месторабота – ТП  „ДГС – Катунци“, 
заемана длъжност – заместник-директор, трудов 
стаж – 9 години.

Иван Николов Иванов – висше образование, 
специалност  „Топлинна и масообменна  техни-
ка“ – машинен инженер, месторабота – упражня-
ва свободна професия като независим оценител 
и  представител  по  индустриална  собственост 
(патенти, марки и промишлен дизайн), трудов 
стаж – 22  години;  допълнителна  квалифика-
ция – диплома за патентно-лицензионна дейност 
на изобретения и полезни модели; марки, гео-
графски означения и промишлен дизайн; оценка 
на права на интелектуалната и индустриалната 
собственост и други фактически отношения.

Исталиана Мирчова Стоилкова – висше об-
разование,  специалност  „Водоснабдяване  и 
канализация – мрежи  и  съоръжения“,  трудов 
стаж – 34 години.

Йордан  Христофоров  Владов – висше  об-
разование,  специалност  „Инженер  по  горско 
стопанство“, трудов стаж – 36 години.

Красимир Борисов Граченов – висше образо-
вание, Висша школа за подготовка на персонал 
за взривни работи, специалност по ръчно огне-
стрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери 
и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси 
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех-
ника,  специални  взривни  работи,  годност  на 
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.

Крум Лазаров Иванов – висше образование, 
специалност „Филмово и телевизионно оператор-
ство“,  професионална  квалификация – филмов 
и  телевизионен  оператор,  месторабота – ЮЗУ 
„Неофит Релски“ – Благоевград, заемана длъж-
ност – преподавател по филмово и телевизионно 
операторство, трудов стаж – 11 години.
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Любен  Андреев  Терзийски – специалност 
„Електротехника  и  енергетика,  електроника, 
електронна и компютърна техника, допълни-
телна  квалификация – безопасност  на  труда, 
магистър-инженер  по  специалност  „Съдебни 
инженерно-технически  експертизи  и  техни-
ческа  безопасност“,  притежаващ  сертификат 
„Правила  за  поведение  при  земетресение, 
наводнение и инциденти с опасни вещества“, 
месторабота – Община  Благоевград,  заемана 
длъжност – експерт  по  „Отбранително-моби-
лизационна подготовка“.

Маргарита  Сотирова  Пишева – висше  об-
разование,  специалност  „Технология на  елек-
трохимическите  производства“,  квалифика-
ция – инженер-химик, екология – опазване на 
околната среда – води и въздух, предотвратяване 
или намаляване на вредното въздействие върху 
околната среда от образуване и управление на 
отпадъците, употреба и съхранение на опасни 
химични  вещества,  трудов  стаж – 41  години, 
консултант-екология.

Надежда  Самоилова  Палагийна – трудо-
воправни,  застрахователни  и  осигурителни 
проблеми.

Рая Тодорова Барбулска, начална педагоги-
ка – 23 години педагогически стаж.

Снежана Николова Даскалова – висше об-
разование,  специалност  „Начална  училищна 
педагогика“,  диплома  за  образователна и на-
учна степен „доктор“, притежаваща „първа“ и 
„втора“ професионална квалификация; место-
работа – Дирекция  „Социално  подпомагане“, 
заемана длъжност – социален работник, трудов 
стаж – 17 години.

Христина Чавдарова Цонева – висше обра-
зование, специалност „История“, допълнителна 
квалификация от Университет Виена – класи-
ческа  археология,  археологически  предмети, 
датиращи от поне 100 години, които са открити 
при разкопки, и находки на суша или под во-
дата,  археологически  обекти,  археологически 
колекции, трудов стаж – 6 години, месторабо-
та – Регионален исторически музей.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване 
и количествено определяне на генномодифицирани 
организми

Мая  Иванова  Кичева – 10  години  стаж  в 
областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за идентифи-
кация и установяване на произход за животински 
видове

Мая  Иванова  Кичева – 10  години  стаж  в 
областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване 
състава на животински и растителни продукти

Мая  Иванова  Кичева – 10  години  стаж  в 
областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за доказване и 
количествено определяне на патогенни органи, 
организми, причиняващи инфекции – вируси, бак-
терии, паразити

Мая  Иванова  Кичева – 10  години  стаж  в 
областта на използването на ДНК анализ.

СПИСЪК
на съдебните преводачи, вписани към Окръжния 

съд – Благоевград, за 2022 г.
Преводачи – английски език
Анна Божидарова Илиева – висше образова-

ние, специалност „Английска филология“, работи 
като преводач, трудов стаж – 7 години.

Благица Арезанова – висше образование, спе-
циалност „Английска филология“, притежаваща 
документ от Министерството на правосъдието 
на Република Македония за основен преводач в 
съда от македонски на английски и български, 
и обратно.

Димка Василева Попстоянова – висше обра-
зование,  специалност  „Английска филология“, 
месторабота  ЕТ  „Димка  Колчагова-Васили-
на“ – управител.

Елена  Иванова  Божанина – висше  обра-
зование,  специалност  „Маркетинг“,  местора-
бота – „Интербилд“ – ООД,  заемана  длъж-
ност – управител,  притежаващ  сертификат  за 
международен английски за лица, говорещи друг 
език – С1, от 17.06.2007 г.

Зарка  Тодорова  Захариева – висше  образо-
вание,  специалност  „Английска  филология“, 
месторабота  ЕТ  „Димка  Колчагова-Васили-
на“ – преводач.

Иванка  Славчова  Сакарева – висше  обра-
зование – „Английска  филология  и  приложна 
лингвистика“,  месторабота – ЮЗУ  „Неофит 
Рилски“ – Благоевград, заемана длъжност – гла-
вен асистент по английски език, докторант по 
юридически английски, трудов стаж – 12 години.

Красимира Методиева Митева – висше обра-
зование – „Международни отношения“ с положен 
държавен изпит по английски език.

Красимир Георгиев Мицин – висше образова-
ние, специалност „Английска филология“, профе-
сионална квалификация – учител по английски 
език в средно училище, трудов стаж като учител 
по английски език – 7 години.

Кристина  Веселинова  Младенова – висше 
образование,  специалност  „Английска  фило-
логия“  (магистър),  месторабота – „Младенови 
консулт“ – ЕООД, заемана длъжност – преводач 
с английски език.

Мария  Руменова  Каменичка – висше  обра-
зование „Английска филология“.

Николай  Борисов  Пъйков – висше  обра-
зование,  Английска  филология,  месторабо-
та – ПГЕЕ – Банско, учител по английски език 
и преводач към фирма „Ник Ем 95“ – ЕООД.

Румяна Стойчева Петкова – висше образова-
ние, специалност „Английска филология“, место-
работа – „Високоговорители“ – АД, Благоевград, 
заемана длъжност – технически секретар.

Стела  Атанасова  Ташкова – висше  образо-
вание,  специалност  „Английска  филология“, 
месторабота – Езиков център „Стелич“.

Юлияна  Николова – висше  образование, 
специалност „Английска филология“.

Преводачи – гръцки език
Илчо Георгиев Илиев – висше военно образо-

вание, пенсионер, притежаващ удостоверение за 
владеене на гръцки език – ниво С1, от 20.09.2006 г. 
съгласно Общата европейска езикова рамка.
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Любомир Митков Георгиев – висше образова-
ние, специалност „Право“, ниво на владеене на 
гръцки език – ниво С2 съгласно Общата европей-
ска езикова рамка, преводач – стаж – 3 години.

Николай Стоянов Лазаров – висше образова-
ние, специалност „Инженер по радиотехника“, 
месторабота – ЕТ „Николай Лазаров“, заемана 
длъжност – управител,  притежаващ  удостове-
рение за владеене на гръцки език – ниво С2, от 
2.09.2016 г. съгласно Общата европейска езикова 
рамка.

Преводачи – македонски език
Благица Арезанова – висше образование, спе-

циалност „Английска филология“, притежаваща 
документ от Министерството на правосъдието 
на Република Македония за основен преводач в 
съда от македонски на български и английски, 
и обратно.

Латинка  Мановска – висше  образование, 
специалност – „Психология“,  притежаващ  до-
кумент  от  Министерството  на  правосъдието 
на Република Македония  за основен преводач 
в съда от македонски на български и обратно. 

Юлияна Николова – висше образование, спе-
циалност „Английска филология“, и диплома за 
завършено гимназиално образование в Република 
Македония.

Преводачи – руски език
Димка  Василева  Попстоянова – висше  об-

разование,  специалност  „Руска  филология“, 
месторабота  ЕТ  „Димка  Колчагова-Васили-
на“ – управител.

Румяна Славчева Григорова-Борисова – висше 
образование, сертификат С1 – руски език.

Преводачи – турски език
Бейхан Неджиб Мустафа – висше образование, 

ниво на владеене на турски език – С2 съгласно 
Общата европейска езикова рамка, месторабота 
„Тюркоаз БГ“ – ЕООД, заемана длъжност – уп-
равител.

Преводачи – немски език
Атанас Николов Челебиев – висше образова-

ние, доктор-инженер в областта на Микроком-
пютърна техника от Техническия университет в 
Дрезден, Германия, преводач на свободна прак-
тика към Съда на ЕС в Люксембург, Европейския 
парламент в Страсбург и Европейската комисия 
и Съвета на ЕС в Брюксел; месторабота – уп-
равител  на  ЕТ  „Минерва – Атанас  Челебиев“, 
гр. София.

Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова – висше обра-

зование, университет „Адам Мицкевич“ в Познан, 
Полша, месторабота „Дес Пол“ – ЕООД – Аген-
ция  за  преводи – управител;  фирма  „Дес 
Пол“ – ЕООД,  е  регистрирана  при Министер-
ството на външните работа, дирекция „Консулски 
отношения“. 

Преводачи – италиански език
Кристина Михова Михова – висше образова-

ние, специалност „Български език и литература“ 
и „Право“, притежаващ сертификат за владеене 
на италиански език – ниво С2, издаден от уни-
верситета  за  чужденци  в  Перуджа – Италия, 
включена  в  списъка  на  физическите  лица  за 

извършване на превод на италиански език към 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Консулски отношения“ , трудов стаж като пре-
водач – 14 години.

Преводачи – испански език
Татяна Томова Тренева – средно образование, 

сертификат за владеене на испански език – ниво 
С2.

Преводачи – сръбски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

Славянска филология – сръбски, хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литература, прите-
жаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи, дирекция 
„Консулски отношения“, че е включена в списъка 
на физическите лица, които извършват преводи 
на документи и др. книжа на български език и 
от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – хърватски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

Славянска филология – сръбски, хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литература, прите-
жаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи – дирекция 
„Консулски отношения“, че е включена в списъка 
на физическите лица, които извършват преводи 
на документи и др. книжа на български език и 
от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – словенски език
Илка Иванова Енчева – висше образование, 

Славянска филология – сръбски, хърватски език и 
сръбска, хърватска и словенска литература, прите-
жаваща потвърждение № 00202-1/13.03.2018 г. от 
Министерството на външните работи – дирекция 
„Консулски отношения“, че е включена в списъка 
на физическите лица, които извършват преводи 
на документи и др. книжа на български език и 
от/на словенски, сръбски и хърватски.

Преводачи – румънски език
Биляна Тодорова Кочева – висше образование, 

специалност „Международни транзакции“ от Уни-
верситет  „Бабеш-Болиай“,  Клуж-Напока – Ру-
мъния,  притежаваща  потвърждение № 00201-1 
от МВР – дирекция „Консулски отношения“, че 
е включена в списъка на физическите лица за 
извършване на преводи от и на румънски език.
639

11. – Министърът на правосъдието на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица 
от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт (актуализиран по чл. 402, 
ал. 1 и 2) за съдебния район на Окръжния и 
Административния съд – Габрово, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Валентин Тодоров Иванов – Средно професио-
нално-техническо училище, представена служеб-
на бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане 
на длъжност в „Научно-техническа лабораория“ 
при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за 
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завършен курс по „Криминастически изследва-
ния“, въз основа на който може да се извършва 
почерк-експертизи, назначени по наказателни и 
граждански дела.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов – висше образова-

ние, специалност „Охрана на обществения ред 
и осигуряване на безопасно движение по пъти-
щата“,  допълнителна  квалификация:  взривно 
дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова 
подготовка, ловно стопанство.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Янко  Георгиев Колев – висше  образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната 
специалност  „Патологоанатомия  с  цитопато-
логия“,  диплома  за  магистър  по  специалност 
„Право“.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Янко  Георгиев Колев – висше  образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната 
специалност  „Патологоанатомия  с  цитопато-
логия“,  диплома  за  магистър  по  специалност 
„Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-
вени доказателства

Янко  Георгиев Колев – висше  образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната 
специалност  „Патологоанатомия  с  цитопато-
логия“,  диплома  за  магистър  по  специалност 
„Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-

ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната 
специалност  „Патологоанатомия  с  цитопато-
логия“,  диплома  за  магистър  по  специалност 
„Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация – биохимик – кли-
ничен химик.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за призната 
специалност  „Патологоанатомия  с  цитопато-
логия“,  диплома  за  магистър  по  специалност 
„Право“.

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михаилов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация – биохимик – кли-
ничен химик.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация – биохимик – клини-
чен химик.

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образо-
вание, специалност „Биохимия и микробиоло-
гия“, квалификация – биохимик – микробиолог 
със специализация вирусология.
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Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“,  специа-
лизация „Микробиология“.

2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-
новяване на родителския произход

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образо-
вание, специалност „Биохимия и микробиология“, 
квалификация – биохимик – микробиолог  със 
специализация вирусология.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Борис Петров Шахов – висше  образование, 
специалност „Молекулярна биология“,  специа-
лизация „Микробиология“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше обра-

зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
специалност  „Нервни  болести“,  магистратура 
специалност  „Стопанско  управление  (Здравен 
мениджмънт)“.

Райна Досева Петрова – висше образование, 
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертифи-
кат, удостоверяващ преминато обучение на тема 
„Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична 
експертиза“.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димитър  Серафимов  Серафимов – висше 

образование, специалност „Клинична психоло-
гия“ и специалност „Философия“, сертификат за 
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и 
механизмите на обществено опасното поведение в 
съдебно-психологичната експертиза“, удостовере-
ние по „Позитивна психотерапия“, удостоверение 
за завършен курс за работа с теста на Векслер 
за интелигентност при деца – HAWIK–R-1983.

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

Росица  Иванова  Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верение за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици 
със  специални  образователни  потребности“, 
детски психолог, свидетелство за професионална 
квалификация „Ресурсен учител“.

3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична  екс-
пертиза

Донка Иванова Господинова – висше образо-
вание, специалност „Медицина“ – психиатрия.

Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше обра-
зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
квалификация „Здравен мениджмънт“.

Николай  Стоянов  Дойчев – висше  образо-
вание,  специалност  „Педагог“,  специалност 
„Медицинска психология и педагогическа реха-
билитация“, сертификат, удостоверяващ преми-
нато обучение на тема „Съдебно-психиатрична 
и съдебно-психологична експертиза“.

Мирослава Мариянова Касамакова – висше 
образование, специалност „Психология“.

Росица  Иванова  Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верение за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици 
със  специални  образователни  потребности“, 
детски психолог, свидетелство за професионална 
квалификация „Ресурсен учител“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше обра-

зование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина  Василева  Пенчева – висше  образо-

вание,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
свидетелство  за  специализация по „Стопанско 
управление на промишлени системи“.

Елена Савчева Трифонова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Мариана Тачева Ганчева – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на индус-
трията“, магистър по специалност „Счетоводство 
на нефинансовите предприятия“, сертификат за 
квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни 
и финансово-ценови експертизи“.

Мария Милоева Тачева – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат 
за експерт-оценител „Финансово-икономически 
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, 
сертификат за експерт-оценител на инвестицио-
нен проект „Инвестиционен проект. Оценка на 
инвестиционен проект“.

Николина Минкова Бабарова – висше обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
следдипломна  квалификация  „Меджмънт  и 
стопански бизнес“.

Стефка Иванова Чукурова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Христо Недялков Христов – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Цецка Христова Мечкова – висше образова-
ние, специалност „Икономика и организация на 
вътрешната търговия“.

Веселин Генов Василев – средно образование, 
специалност „Икономика, планиране и отчетност 
на селското стопанство“, сертификат за експерт-
оценител на земеделски земи, сертификат за екс-
перт-оценител на недвижими имоти, сертификат 
за експерт-оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество.

Георги  Димитров  Георгиев – висше  обра-
зование,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
сертификат  за  експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество.

Моника  Тотева Крушева – висше  образова-
ние,  специалност  „Финанси“,  свидетелство  за 
професионална  квалификация  по  специалност 
„Съдебни експертизи“.

Донка Маринова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Социално и застрахователно 
дело“, сертификат „Експерт по финансово-сче-
товодни проблеми“.
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Теодора Цанева Петкова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол.

Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше об-
разование,  специалност  „Кооперативно  дело“, 
сертификат за участие в семинар на тема „Ак-
туални въпроси по данъчното законодателство. 
Закон  за ДДС,  ЗКПО и  ЗДДФЛ. Облагане  на 
туристическите  услуги,  предоставяни  от  хоте-
лиери и туроператори“, сертификат за участие 
в  семинар  на  тема  „Предизвикателствата  на 
Европейския  съюз  и  счетоводното  и  данъчно 
отчитане в Република България след 1 януари 
2007 г.“,  сертификат  за  участие  в  семинар  на 
тема „Технология за намаляване на данъците“, 
сертификат за участие в обучение на тема „Меж-
дународни счетоводни стандарти“.

Георги Иванов Капев – висше образование, 
икономист.

Ивелина  Георгиева  Кръстинкова – висше 
образование, специалност „Финанси и банково 
дело“ – бакалавър,  специалност  „Счетоводство 
и контрол“ – магистър.

Радка Лазарова Михова – висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“, 
сертификат  „Вътрешен  одитор  в  публичния 
сектор“,  удостоверение  за преминат курс  „Уп-
равление, контрол и одит на средствата от Ев-
ропейския съюз“.

Диана Иванова Колева – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професи-
онална квалификация „Счетоводна отчетност“, 
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обуче-
ние по „Международни счетоводни стандарти“, 
удостоверение за медиатор.

Катя  Недева  Денева – висше  образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Ивелина Стефкова Цонева – висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на търговията“.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“, квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност  „Прогнозиране  и  планиране  на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Ирина  Пенчева  Цвяткова – висше  образо-
вание,  специалност  „Икономика  на  промиш-
леността“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност  „Аграрна икономика“,  втора  спе-
циалност „Финанси“.

Милена Николаева Козарева – висше  обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“ 
и специалност „Компютърни системи и техно-
логии“.

Емилия Христова Данчева – висше образо-
вание,  специалност „Икономика и управление 
на индустрията“, свидетелство за професионална 

квалификация  по  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Весела Недева Михова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професио-
нална квалификация „Икономист-счетоводител“.

Станимира Ганчева Крумова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална  квалификация  „Икономист-
счетоводител“,  специализация „Организация и 
технология на счетоводството в нефинансовите 
предприятия“, сертификат за участие в курс за 
обучение  на  тема  „Международни  счетоводни 
стандарти“.

Иван  Енчев  Иванов – висше  образование, 
специалност  „Икономика  на  индустрията“, 
професионална  квалификация  „Икономист-
индустриално  производство“,  специализация 
„Производствен мениджмънт“, свидетелство за 
професионална квалификация по специалността 
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство 
за професионална квалификация по специалност 
„Съдебни експертизи“.

Марияна  Тонева  Банчева – висше  образо-
вание,  специалност  „Стопанско  управление“, 
професионална  квалификация  „Икономист“, 
лиценз за оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търговски дружества.

Богданка  Георгиева  Александрова – висше 
образование,  специалност  „Счетоводна  отчет-
ност“, допълнителна квалификация „Вътрешен 
одитор в публичния сектор“.

Румяна Стефанова Цонева – висше  образо-
вание, степен „магистър“, специалност „Счето-
водство и контрол“, допълнителна квалифика-
ция  „Подготовка,  възлагане  и  изпълнение  на 
обществени поръчки“.

Красимир Ангелов Митев – висше образова-
ние, специалност „Икономист по промишленост-
та“,  допълнителна  квалификация  „Стопанско 
управление на промишлени системи“.

Даниела Цветанова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Теодора Георгиева Бочукова – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
допълнителна  квалификация  „Икономист-сче-
товодител“.

Красимира Цанева Цанева – висше образо-
вание, степен „магистър“, специалност „Счето-
водство и контрол“, допълнителна квалификация 
„Съдебни ексретизи“.

Евгения Петрова Колева – висше образование, 
степен  „бакалавър“ – специалност  „Финанси“, 
и степен „магистър“ – специалност „Финансов 
мениджмънт“.

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предпри-
ятия и вземания“.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финаси“, допъл-
нителна квалификация: „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания.
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Мария Борисова Колева – висше икономиче-
ско образование, образователно-квалификацион-
на степен „бакалавър“, специалност „Търговия 
и  маркетинг“,  професионална  квалификация 
„икономист“.

Павлинка  Васкова  Бахчеванова – висше 
образование, специалност „Финанси и банково 
дело“; курс по финансов мениджмънт.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Марко Минчев Пенев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Димитър Върбанов Митев – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, сертификат 
за  експерт  „Финансово-икономически  анализ 
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове 
фондови борси, борси и борсови операции, ана-
лиз и оценка на ценни книжа“, сертификат за 
участие в програма „Обучение на счетоводители 
по Международни счетоводни стандарти“.

Димитър  Иванов  Кинчев – висше  образо-
вание,  специалност  „Икономика  на  промиш-
леността“.

Румяна  Пантелеева  Савчева – висше  обра-
зование, специалност „Икономика на промиш-
леността“.

Никола Георгиев Корназов – висше образо-
вание, специалност „Икономика на търговията“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на търговията“.

Йовелина Христофорова Енева – висше об-
разование, специалност „Финанси“ – бакалавър, 
специалност „Стопанско управление“ – магистър.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“, квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност  „Прогнозиране  и  планиране  на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност  „Аграрна икономика“,  втора  спе-
циалност „Финанси“.

Йордан Иванов Камбуров – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, свидетел-
ство за професионална квалификация „Финансов 
мениджър“.

Виолета Стефанова Стоянова – висше обра-
зование,  специалност  „Финансово  кредитно  и 
застрахователно дело“.

Румяна Стефанова Митева – висше образова-
ние, специалност „Икономика на кооперации“, 
удостоверение за професионална квалификация 
„Компютърна грамотност“.

Тодор  Русев  Кръстев – висше  образование, 
специалност  „Икономика  и  управление  на 
селското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Емилия Христова Данчева – висше образо-
вание,  специалност „Икономика и управление 

на индустрията“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Георги  Колев  Колев – висше  образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Иван  Енчев  Иванов – висше  образование, 
специалност  „Икономика  на  индустрията“, 
професионална квалификация „Икономист – ин-
дустриално производство“, специализация „Про-
изводствен мениджмънт“, свидетелство за про-
фесионална  квалификация  по  специалността 
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство 
за професионална квалификация по специалност 
„Съдебни експертизи“.

Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше 
образование,  специалност  „Организация  на 
производството и управление на промишленост-
та“, специализация „Икономика, организация и 
управление на промишлеността“.

Филип Иванов Чипев – висше образование, 
специалност „Управление на стопанските дей-
ности – промишленост“.

Красимир  Николов  Халачев – висше  об-
разование,  специалност  „Финанси  и  кредит“, 
свидетелство за специализация „Трудово право“.

Богданка  Георгиева  Александрова – висше 
образование,  специалност  „Счетоводна  отчет-
ност“, допълнителна квалификация „Вътрешен 
одитор в публичния сектор“.

Красимир Ангелов Митев – висше образова-
ние, специалност „Икономист по промишленост-
та“,  допълнителна  квалификация  „Стопанско 
управление на промишлени системи“.

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предпри-
ятия и вземания“.

Йорданка  Петрова  Данкова – висше  ико-
номическо  образование,  специалност  „Финан-
си“,  допълнителна  квалификация:  „Оценител 
недвижими имоти“ и „Оценител на търговски 
предприятия и вземания“.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация  „Машинен  техник“,  „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Мария Борисова Колева – висше икономиче-
ско образование, образователно-квалификацион-
на степен „бакалавър“, специалност „Търговия 
и  маркетинг“,  професионална  квалификация 
„икономист“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – вис-

ше образование, специалност „Селскостопанска 
техника“,  удостоверение  за  професионална 
квалификация „Оценка на недвижими имоти“, 
лиценз за оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразува-
ни в търговски дружества, лиценз за оценка на 
машини и съоръжения, сертификат за квалифи-
кация – оценител на земеделски земи.

Деян Ганчев Денчев – висше образование, спе-
циалност „Селскостопанска техника“, сертификат 
за експерт-оценител на машини и съоръжения, 
сертификат за автоексперт-оценител автотехни-



СТР.   62   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  14

ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна 
стойност, лиценз за оценка на машини и съоръже-
ния, сертификат за „Съдебен експерт – оценител 
на оборотни и дълготрайни активи“.

Румен Георгиев Георгиев – висше образова-
ние, специалност „Индустриален мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз 
за  оценка  на  машини  и  съоръжения,  лиценз 
за оценка на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Милка Иванова Ганчева – висше образование, 
икономист по строителството, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за оценка 
на земеделски земи.

Тинка Крумова Доскова – висше образование, 
специалност „Предприемачество и мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти.

Радинка Вълова Гергова – висше образование, 
специалност „Икономика – Бизнесадминистра-
ция“, лиценз за оценка на недвижими имоти и 
земеделски земи.

Дончо Стефанов Петров – завършено средно 
специално  образование – професионална  гим-
назия по селско стопанство, специалност „Рас-
тениевъдство“; лиценз за оценка на недвижими 
имоти и земеделски земи.

Цона Георгиева Христова – висше образова-
ние, специалност „Икономист по строителство“ 
сертификат  за  оценка  на  недвижими  имоти, 
сертификат  за  оценка  на  търговски  предпри-
ятия  и  вземания,  удостоверение  за  оценка  на 
земеделски земи.

Росица Георгиева Донева – висше образова-
ние, специалност „Прецизно машиностроене и 
уредостроене“, сертификат за оценка на недви-
жими имоти и земеделски земи, сертификат за 
оценка на машини и съоръжения, активи.

Тодор  Русев  Кръстев – висше  образование, 
специалност  „Икономика  и  управление  на 
селското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние,  специалност  „Геодезия,  фотограметрия  и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз  да  извършва  технически  дейности  при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Радослав Христов Глухов – висше образова-
ние, сертификат за оценителска правоспособност 
за оценка на недвижими имоти.

Теодора Пенчева Гълъбарова – висше обра-
зование, специалност „Стопанско управление“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, сер-
тификат за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения, сертификат за оценка на машини 
и съоръжения.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.

Йорданка  Петрова  Данкова – висше  ико-
номическо  образование,  специалност  „Финан-
си“,  допълнителна  квалификация:  „Оценител 
недвижими имоти“ и „Оценител на търговски 
предприятия и вземания“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси  Атанасов  Чиликов – висше  образо-

вание, специалност „Механично уредостроене“, 
лиценз  за  оценка  на  машини  и  съоръжения 
в  сферата  на  машиностроенето,  специалното 
производство, приборите и средствата за авто-
матизация, електронната промишленост, леката 
и тежката промишленост, лиценз за оценка на 
права на интелектуална и индустриална собстве-
ност и други фактически отношения.

Георги Симеонов Щебунаев – висше образо-
вание, специалност „Механично уредостроене“, 
сертификат  за  експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи.

Йордан  Симеонов  Йорданов – висше  обра-
зование,  специалност  „Електронна  техника“, 
лиценз  за  оценка на машини и  съоръжения в 
сферата на електротехническата и електронната 
промишленост, машиностроителната и метало-
обработващата промишленост.

Красимир  Маринов  Иванов – висше  обра-
зование,  специалност  „Електроенергетика“, 
свидетелство  за  научно  звание – доцент  по 
научната  специалност  „Електрически  мрежи 
и системи“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП, по 
част „Електрическа“.

Михаил  Стефанов  Станев – висше  обра-
зование,  специалност  „Технология  на  маши-
ностроенето“,  лиценз  за  оценка  на  машини  и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработващата промишленост.

Николай Ганчев Ганчев – висше образование, 
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения.

Първан Йорданов Илиев – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“, 
лиценз  за  оценка на машини и  съоръжения в 
сферата на машиностроенето и металообработ-
ването и хранително-вкусовата промишленост.

Цветан  Любомиров Цонев – висше  образо-
вание, специалност „ЕТМЕ“.

Генко Тодоров Иванов – висше образование, 
специалност  „Двигатели  с  вътрешно  горене“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Катя Костова Колева – висше  образование, 
специалност „Механично уредостроене“, серти-
фикат за експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи, сертификат за автоексперт-
оценител.

Иван Стефанов Иванов – висше образование, 
специалност  „Механично  уредостроене“,  удос-
товерение  за  ограничена  проектантска  право-
способност при КИИП по част „Електрическа“ 
и  „Автоматизация  и  КИП“,  удостоверение  за 
регистрация в КИИП към секция „Електротех-
ника, автоматика и съобщителна техника“.

Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.
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Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

Лиляна  Миткова  Райкова – висше  образо-
вание, степен „магистър“, специалност „Горско 
стопанство“, допълнителна квалификация „Оце-
нител на поземлени имоти в горски територии“.

Веселин Николов Цаков – висше образование, 
специалност „Автоматика, компютърна техника 
и  технологии“,  професионална  квалификация 
„Електроинженер“, специализация „Компютърни 
системи и технологии“.

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност  „Специална  електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация „Ръководител взривни работи“.

Димитър  Петров  Димитров – висше  обра-
зование,  специалност  „Ел.  снабдяване  и  ел. 
обзавеждане“.

Ана Антонова Антонова – висше образование, 
специалност „Хидравлична и пневматична тех-
ника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Минко  Калчев  Червенков – висше  образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“;  допълнителна  квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование, 

специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование, 

специалност  „Механизация  на  селското  сто-
панство“.

Мирослав Иванов Христов – висше образо-
вание, специалност „Селскостопанска техника“, 
сертификат  за  експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Христофор Йорданов Христов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Добрин Петров Шиков – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“.

Стоян  Лалев  Лалев – висше  образование, 
специалност „Механична технология на дърве-
сината“.

Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност  „Специална  електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация „Ръководител взривни работи“.

Минко  Калчев  Червенков – висше  образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“;  допълнителна  квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Миглена Стефанова Атанасова – висше обра-
зование, специалност „Конструкции и технология 
в  електронното и механичното  уредостроене“, 
диплома за квалификация „Математическо оси-
гуряване на изчислителни машини и системи“.

Милена Николаева Козарева – висше  обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“ 
и специалност „Компютърни системи и техно-
логии“.

Мариан Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Велина Иванова Ракова – висше образование, 

специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Деян Иванов Георгиев – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство“.

Евгения Шишева Живкова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за присъ-
дена пълна проектантска правоспособност при 
КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация 
и изпълнение на строителството“.

Йотка Петрова Станчева – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство – конструкции“, диплома за пре-
квалификация,  специалност  „Счетоводство  на 
предприятието“.

Лиляна Тотева Велчева – висше образование, 
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на 
недвижими имоти.

Найда Цочева Щебунаева – висше образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти.

Фанка Иванова Дочева – висше образование, 
специалност „Архитектура“.

Христина  Владимирова  Павлова – висше 
образование,  специалност  „Промишлено  и 
гражданско строителство“, лиценз за оценка на 
недвижими имоти.

Янка Димитрова Ралева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за експерт-оценител на земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения.

Боряна Йорданова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели 
държавни и общински предприятия, преобразува-
ни или непреобразувани в търговски дружества, 
удостоверение за присъдена пълна проектантска 
правоспособност  при  КИИП,  по  части  „Кон-
структивна“  и  „Организация  и  изпълнение  на 
строителството“,  удостоверение  за  вписване  в 
публичен  регистър  на  лицата,  упражняващи 
технически контрол по част „Конструктивна на 
инвестиционните проекти“.

Иван Станчев Иванов – висше образование, 
специалност  „Хидротехническо  строителство“, 
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лиценз  за  оценка  на  недвижими  имоти,  удос-
товерение  за  присъдена  пълна  проектантска 
правоспособност при КИИП, по част „Хидро-
техническа“.

Владка Христова Гатева – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Христо Рачев Рашеев – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Юлия Георгиева Георгиева – висше образо-
вание, специалност „Водоснабдяване и канали-
зация“.

Димитър Илиев Босев – висше образование, 
специалност „Земеустройство“, удостоверение за 
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недви-
жими имоти, лиценз  за оценка на  земеделски 
земи  и  подобренията  върху  тях,  свидетелство 
за правоспособност за извършване на дейности 
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ 
и ЗВСГЗГФ.

Цона Георгиева Христова – висше образова-
ние, специалност „Икономист по строителство“, 
сертификат  за  оценка  на  недвижими  имоти, 
сертификат  за  оценка  на  търговски  предпри-
ятия  и  вземания,  удостоверение  за  оценка  на 
земеделски земи.

Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Добрин  Борисов Иванов – висше  образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция – пречистване на водите“, свидетелство за 
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, 
специалист ВиК.

Соня  Емилова  Белчева – висше  образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна  проектантска  правоспособност  по  част 
„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие със 
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

Радослав Христов Глухов – висше образова-
ние, сертификат за оценителска правоспособност 
за оценка на недвижими имоти.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.

Антоанета Иванова Джагарова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Минко  Калчев  Червенков – висше  образо-
вание, специалност „Геодезия, фотограметрия, 
картография“;  допълнителна  квалификация: 
оценител на недвижими имоти, земеделски земи, 
машини и съоръжения, кадастър и регулация.

Савина Илиева Савчева – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия, карто-
графия“, квалификация „Инженер-геодезист“.

Искра Мичева Радионова – средно специално 
образование,  специалност  „Геодезия,  фотогра-
метрия,  картография“,  квалификация  „Техник-
геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес 
администрация“.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Соня  Емилова  Белчева – висше  образова-
ние,  специалност  „Промишлено  и  гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна  проектантска  правоспособност  по  част 
„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие със 
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше  об-

разование, специалност „Зоотехния“.
Стефанка Димитрова Игнатова – висше об-

разование, специалност „Биология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко  Георгиев Колев – висше  образование, 

специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация  „Машинен  техник“,  „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – висше образование, 

специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
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квалификация  „Машинен  техник“,  „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Андрей Любенов Костадинов – висше обра-
зование, специалност „Техника и технология за 
опазване на природната среда“, специализация 
„Технически  средства  и  системи  за  контрол и 
анализ на индустриалното замърсяване“.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование, 

специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше об-

разование, специалност „Химия“, удостоверение 
за вписване в публичния регистър на експертите, 
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
със  следните  заявени  елементи  на  оценката: 
качество на атмосферния въздух, опасни веще-
ства, отпадъци.

Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик,  определяне  и  количествен  анализ  на 
наркотични  и  упойващи  вещества,  алкохол  и 
други в биологични проби и обекти.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Доц.  д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование,  специалност  „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Васко Христов Наков – висше образование, 
специалност „Фармация“, сертификат за преми-
нал следдипломна квалификация, за хранителни 
добавки, по програмата NATURA SANAT“, удос-
товерение за преминат курс „Консултантската 
роля на фармацевта при отпускане на пробиоти-
ци“ и „Съвременни антибактериални средства“.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Неделчо Михов Михов – висше образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз за 
ветеринарномедицинско обслужване на ветери-
нарен  участък,  издаване  на  ветеринарномеди-
цински документи и изпълнение на държавната 
профилактична програма по чл. 8а от Закона за 
ветеринарното дело.

Илко  Иванов  Попов – висше  образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Стояна  Стоянова  Илиева – висше  образо-

вание, специалност „Полевъдство“, диплома за 
следдипломна специализация по „Биологична и 
интегрирана борба с болестите и неприятелите 
по селскостопанските култури“.

Ангел Петков Колчевски – висше образова-
ние, специалност „Горско стопанство“, удосто-

верение за регистрация в публичния регистър 
за упражняване на частна лесовъдска практика.

Кръстю Панайотов Панайотов – висше обра-
зование, специалност „Полевъдство“.

9. Клас. „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образо-

вание, специалност „История“.
10. Клас. „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Павел  Цонков  Ванков – средно  специално 

образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Ана Антонова Антонова – висше образование, 
специалност „Хидравлична и пневматична тех-
ника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние,  специалност  „Геодезия,  фотограметрия  и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз  да  извършва  технически  дейности  при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Йорданка  Петрова  Данкова – висше  ико-
номическо  образование,  специалност  „Финан-
си“,  допълнителна  квалификация:  „Оценител 
недвижими имоти“ и „Оценител на търговски 
предприятия и вземания.

Георги  Колев  Колев – висше  образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“; серти-
фикат на Камарата на независимите оценители 
в България за оценителска правоспособност – за 
оценка на недвижими имоти.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

Иванка  Славчева  Пакиданска – висше  об-
разование,  специалност  „Текстилна  техника“, 
свидетелство  за професионална квалификация 
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“, 
лиценз  за  оценка  на  други  активи  (дизайн  и 
приложни изкуства), лиценз за права на инте-
лектуална и индустриална собственост и други 
фактически отношения.

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Людмил Митев Недялков – висше икономи-
ческо образование, специалност „Счетоводство и 
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна 
икономика“, „Оценител на търговски предпри-
ятия и вземания“.

Йорданка Петрова Данкова – висше икономи-
ческо образование, специалност „Финаси“, допъл-
нителна квалификация: „Оценител недвижими 
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия 
и вземания.

10.7. Оценка на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

Иванка  Славчева  Пакиданска – висше  об-
разование,  специалност  „Текстилна  техника“, 
свидетелство  за професионална квалификация 
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“, 
лиценз  за  оценка  на  други  активи  (дизайн  и 
приложни изкуства), лиценз за права на инте-
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лектуална и индустриална собственост и други 
фактически отношения.

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Христо Петков Христов – висше образование, 
специалност  „Геодезия,  фотограметрия  и  кар-
тография“,  удостоверение  за  присъдена  пълна 
проектантска  правоспособност  при КИИП  по 
част „Геодезическа“, удостоверение за включване 
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от 
Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи като оценител на земеделски земи.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние,  специалност  „Геодезия,  фотограметрия  и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз  да  извършва  технически  дейности  при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

10.9.  Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

Лиляна  Миткова  Райкова – висше  образо-
вание, степен „магистър“, специалност „Горско 
стопанство“, допълнителна квалификация „Оце-
нител на поземлени имоти в горски територии“.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Павел  Цонков  Ванков – средно  специално 

образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Татяна Дешкова Стойчева – средно образова-
ние, удостоверение за изработка, преработка и 
ремонт на изделия от благородни метали.

Христо Петков Христов – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто-
графия“, удостоверение за присъдена пълна про-
ектантска правоспособност при КИИП по част 
„Геодезическа“,  удостоверение  за включване в 
списъка на вещите лица по чл.19а, ал.8 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи като оценител на земеделски земи.

Жанета Атанасова Трифонова – висше обра-
зование, специалност „Математика“.

Димитър  Петров  Димитров – висше  обра-
зование,  специалност  „Ел.  снабдяване  и  ел. 
обзавеждане“.

Тихомир Донков Досев – висше образование, 
специалност „Застрахователно и социално дело“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“,  квалификация – биохимик – клиничен 
химик, молекулярно-генетична идентификация 
и  определяне  произход  на  животни  и  пол  на 
птици, определяне състав и произход на храни-
телни продукти, суровини и фуражи, експертиза 
по писмени данни, касаещи предходните две.

Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, 
специалност  „Маркшайдерство  и  геодезия“, 
удостоверение  за  пълна  проектантска  право-
способност, квалификация – минен инженер по 
маркшайдерство и геодезия.

Андрей Любенов Костадинов – висше обра-
зование, специалност „Техника и технология за 
опазване на природната среда“, специализация 
„Технически  средства  и  системи  за  контрол и 
анализ на индустриалното замърсяване“.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние,  специалност  „Геодезия,  фотограметрия  и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз  да  извършва  технически  дейности  при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“, оценител в областта на железо-
пътния транспорт.

Илиян Илиев Владов – висше образование, 
специалност  „Специална  електрометалургия“, 
квалификация „Инженер-металург“, допълнител-
на квалификация: „Ръководител взривни работи“, 
„Безопасност и здраве при работа“.

Илия Асенов Георгиев – висше образование, 
специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна 
квалификация:  „Машинен техник“,  „Вътрешен 
одитор“, „Одитор“.

Савина Илиева Савчева – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия, карто-
графия“, квалификация „Инженер-геодезист“.

Милена Пенчева Кръстева – висше  образо-
вание, образователно-квалификационна степен 
„магистър“,  специалност  „Кожи  и  изделия  от 
кожи“ и/или „Обувни изделия“, професионална 
квалификация „Инженер-химик“; образовател-
но-квалификационна  степен  „бакалавър“  по 
специалност „Икономика на търговията“, про-
фесионална квалификация „Икономист“.

Искра Мичева Радионова – средно специално 
образование,  специалност  „Геодезия,  фотогра-
метрия,  картография“,  квалификация  „Техник-
геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес 
администрация“.

Забележка. При необходимост за вещи лица 
могат да се назначават и специалисти, които не 
са включени в този списък, както и специалисти 
от  други  съдебни райони. Промени  в  списъка 
могат да се правят и през течение на годината.
721

12. – Министърът на правосъдието на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдеб-
ния район на Окръжния и Административния 

съд – Кюстендил, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

Вид  1.1.  Криминалистични  експертизи  на 
писмени доказателства

Александър Асенов Александров, образование 
висше, квалификация – инженер-химик, експерт-
криминалист.

Иван  Асенов  Попов,  образование  висше, 
квалификация – инженер-химик.

Вид 1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование 

висше, квалификация – инженер-химик, експерт-
криминалист.
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Вид 1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование 

висше, квалификация – инженер-химик, експерт-
криминалист.

Вид 1.4. Дактилоскопски експертизи

Вид  1.5.  Биометрични  криминалистични 
експертизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Вид  2.1.  Съдебномедицинска  експертиза  на 
труп и трупни части

Д-р  Васил  Иванов  Николчев,  образование 
висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образо-
вание висше, специалист по патологоанатомия 
и цитопатология.

Вид  2.2.  Съдебномедицинска  експертиза  на 
живи лица

Д-р  Васил  Иванов  Николчев,  образование 
висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование 
висше; специалности: хирургия, спешна медици-
на, гръдна хирургия, детска хирургия.

Вид  2.3.  Съдебномедицинска  експертиза  на 
веществени доказателства

Борис Петров Шахов, образование – висше, 
специалист молекулярен биолог.

Д-р Лилия  Георгиева Чингарска,  образова-
ние – висше, специалност „Нервни болести“.

Мая Иванова Кичева, образование – висше, 
клиничен химик и доктор по биохимия.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  образова-
ние – висше, биохимия и микробиология.

Вид 2.4. Съдебномедицинска експертиза по ма-
териали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, 
специалист по хирургия.

Борис Петров Шахов, образование – висше, 
специалист молекулярен биолог.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Д-р  Васил  Иванов  Николчев,  образование 
висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образо-
вание висше, специалист по патологоанатомия 
и цитопатология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование 
висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“,  квалификация  „биохимик – клини-
чен химик“.

Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше, 
специалист по хигиена на труда.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  образова-
ние – висше, биохимия и микробиология.

Д-р Николай Панев Вардаров,  образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование 
висше, специалности: хирургия, спешна медици-
на, гръдна хирургия, детска хирургия.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Вид  2.5.  Съдебномедицинска  експертиза  за 
телесно здраве

Д-р Александър Асенов Антимов, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше, 
специалист по хирургия.

Д-р Борис Славчов Жабински, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Д-р  Васил  Иванов  Николчев,  образование 
висше, специалист по съдебна медицина.

Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образо-
вание висше, специалист по патологоанатомия 
и цитопатология.

Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше, 
специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Златко Костадинов Величков, образование 
висше, специалист по хирургия.

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование 
висше, специалист по нервни болести.

Д-р Любомир Боянов Таушански, образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Д-р Николай Панев Вардаров,  образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование 
висше, специалности: хирургия, спешна медици-
на, гръдна хирургия, детска хирургия.

Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование 
висше, специалист по вътрешни болести и пнев-
мология и фтизиатрия.

Д-р Сотир Христов Каралийски, образование 
висше, специалист по ортопедия и травматология.

Вид  2.6.  Съдебномедицинска  експертиза  за 
идентификация на човека

Борис  Петров  Шахов,  образование  висше, 
специалност  „Молекулярна  биология“,  квали-
фикация „молекулярен биолог“, специализация 
„Микробиология“.

Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 
кандидат на биологичните науки, специалност 
„Молекулярна и функционална биология“, ква-
лификация „биохимик – клиничен химик“.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  образование 
висше, специалност „Биохимия и микробиоло-
гия“,  квалификация  „биохимик,  микробиолог 
със специализация „Вирусология“.

Вид  2.7.  Съдебномедицинска  експертиза  за 
установяване на родителския произход

Борис  Петров  Шахов,  образование  висше, 
специалност  „Молекулярна  биология“,  квали-
фикация „молекулярен биолог“, специализация 
„Микробиология“.

Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 
кандидат на биологичните науки, специалност 
„Молекулярна и функционална биология“, ква-
лификация „биохимик – клиничен химик“.

Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  образование 
висше, специалност „Биохимия и микробиоло-
гия“,  квалификация  „биохимик,  микробиолог 
със специализация „Вирусология“.
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3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

Вид 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование 

висше, специалист по психиатрия.
Д-р  Владислава  Кирилова  Разсолкова,  об-

разование висше, специалист по психиатрия и 
детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образо-
вание висше, специалист по психиатрия.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис-
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Вид 3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование 

висше,  квалификация – психология,  следдип-
ломна  квалификация – клинична  психология, 
медицинска психология, развитие в условията на 
ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Елеонора Костадинова Василиева, образова-
ние висше, квалификация – психолог – съдебен 
експерт.

Здравка  Исталиянова  Анина,  образование 
висше, специалност „Психология“, специализация 
„Юридическа психология“.

Катя  Александрова Николова,  образование 
висше, квалификация – магистър по  социални 
дейности; експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова,  образование 
висше,  квалификация – магистър  по  социална 
психология; психолог – съдебен експерт.

Надежда Георгиева Димитрова, образование 
висше, специалност „Психология“, специализация 
„Юридическа психология“, квалификация – ма-
гистър по психология.

Олга  Неделчева  Михалчева,  образование 
висше – магистър,  специалност  „Психология“, 
специализация „Юридическа психология“.

Снежина  Спасова  Михайлова,  образование 
вис ше,  квалификация – специалист  по  психо-
логия.

Вид  3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична 
експертиза

Д-р Александър Иванов Паризов, образование 
висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование 
висше,  квалификация – психология,  следдип-
ломна  квалификация – клинична  психология, 
медицинска психология, развитие в условията на 
ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р  Владислава  Кирилова  Разсолкова,  об-
разование висше, специалист по психиатрия и 
детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образо-
вание висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образова-
ние висше, квалификация – психолог – съдебен 
експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис-
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя  Александрова Николова,  образование 
висше, квалификация – магистър по  социални 
дейности; експерт по психология.

Катя Костадинова Младенова,  образование 
висше,  квалификация – магистър  по  социална 
психология; психолог – съдебен експерт.

Надежда Георгиева Димитрова, образование 
висше, специалност „Психология“, специализация 
„Юридическа психология“, квалификация – ма-
гистър по психология.

Снежина  Спасова  Михайлова,  образование 
вис ше,  квалификация – специалист  по  психо-
логия.

Вид 3.4. Съдебна експертиза на психичното 
състояние по писмени данни

Д-р Александър Иванов Паризов, образование 
висше, специалист по психиатрия.

Антонина Панчова Карамфилова, образование 
висше,  квалификация – психология,  следдип-
ломна  квалификация – клинична  психология, 
медицинска психология, развитие в условията на 
ранна депривация, проблеми на осиновяването.

Д-р  Владислава  Кирилова  Разсолкова,  об-
разование висше, специалист по психиатрия и 
детска психиатрия.

Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образо-
вание висше, специалист по психиатрия.

Елеонора Костадинова Василиева, образова-
ние висше, квалификация – психолог – съдебен 
експерт.

Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис-
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.

Катя Костадинова Младенова,  образование 
висше,  квалификация – магистър  по  социална 
психология; психолог – съдебен експерт.

Катя  Александрова Николова,  образование 
висше, квалификация – магистър по  социални 
дейности; експерт по психология.

Надежда Георгиева Димитрова, образование 
висше, специалност „Психология“, специализация 
„Юридическа психология“, квалификация – ма-
гистър по психология, сертификати.

Снежина  Спасова  Михайлова,  образование 
вис ше,  квалификация – специалист  по  психо-
логия.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова,  образование  висше, 

квалификация – икономист-счетоводител.
Анка Георгиева Липева, образование средно 

специално,  квалификация – икономист  и  сче-
товодител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, ква-
лификация – икономист – системен организатор.

Валентина Иванова Георгиева, образование 
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ 
и „Финанси“, квалификация – икономист; спе-
циалност  „Електрически  машини  и  апарати“, 
квалификация – електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование 
висше, квалификация – икономист.

Валери Василев Христов, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Василка  Христова  Пиргова,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител 
и икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Галина Тодорова Матуска, образование средно 
специално,  квалификация – икономист-счето-
водител.
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Геновева Венева Ненова, образование полу-
висше, квалификация – икономист.

Георги  Мирчев  Вълев,  образование  висше, 
квалификация – икономист.

Георги Стоянов Велков, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител, специализация 
„Данъчен и митнически контрол“.

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше,  квалификация – финансово-счетоводна 
и правна дейност на фирмата.

Димитър  Стоянчов  Атанасов,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Димитър Владимиров Николов, образование 
висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“.

Евгени Зафиров Таушанов, образование вис-
ше,  квалификация – икономист  организатор, 
допълнителни  квалификации – специалист  по 
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление 
на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование 
висше, квалификация – икономист.

Здравка  Николова  Алексиева,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Димитров Петков, образование висше, 
квалификация – стоковед.

Иван Кирилов Дермански, образование вис-
ше, квалификация – икономист-счетоводител.

Иван  Тасков  Станчев,  образование  висше, 
квалификация – икономист,  организация  на 
промишленото производство.

Иванка  Йорданова  Терзийска,  образование 
висше,  специалност  „Стопанско  управление“, 
квалификация – стопанско управление.

Йорданка Петрова Гацева, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономика.

Калина Георгиева Пеева, образование висше, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител.

Костадин  Симеонов  Чучуков,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител.

Людмила  Георгиева  Лапева,  образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – магистър по икономика.

Малинка  Богданова  Никова,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Маргарита Крумова Васева, образование вис-
ше, квалификация – икономист-счетоводител.

Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, об-
разование висше, квалификация – икономист.

Марияна Георгиева Стоименова, образование 
средно специално, квалификация – икономист-
проектант.

Мартин Милчев Тодоров, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – магистър по икономика.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно 
специално, квалификация – счетоводител.

Младенка  Тодорова  Гиргинова-Чучукова, 
образование  висше,  бакалавър,  специалност 
„Финанси“, квалификация – икономист.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование 
висше, квалификация – икономист по труда.

Надя Силуанова Иванова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Недка Вълчева Харалампиева, образование 
висше,  квалификация – икономист – системен 
организатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, 
квалификация – икономист.

Николина Стефанова Стойнева, образование 
висше, квалификация – икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Полина Димитрова Кавръкова, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител,  спе-
циалност „Право“, квалификация – юрист.

Реонита  Иванова  Йорданова,  образование 
висше, квалификация – икономист-счетоводител, 
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секрет-
но“ – валидно до 14.05.2023 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева, образование висше, 
специалност  „Финанси  и  кредит“,  квалифика-
ция – икономист.

Росица  Веселинова  Митова,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител 
и икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, 
квалификация – икономист.

Снежанка  Райчова  Траянска,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Соня  Софрониева  Димитрова,  образование 
висше,  квалификация – аграрикономист,  друга 
специалност  „Организация  и  управление  на 
бизнеса и управленска отчетност“.

Спаска Захариева Чочова, образование полувис-
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.

Станка  Стоянова  Чавдарова,  образование 
висше, квалификация – икономист-финансист.

Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, 
специалност „Изчислителна техника“, квалифи-
кация – инженер по електроника и автоматика, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Татяна Манева Алексова, образование средно, 
специалност „Икономика, планиране и отчетност 
на промишлеността и строителството“, квали-
фикация – икономист-счетоводител.

Христо Митков Дъбовски, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист-счетоводител.

Цветан Иванов Дамянов, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Цветанка Емилова Харалампиева, образова-
ние висше, специалност „Публична администра-
ция и мениджмънт, европейска администрация 
и  мениджмънт“,  квалификация – магистър  по 
публична администрация и мениджмънт.
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Цветанка Илиева Илиева, образование сред-
но специално, квалификация – счетоводител и 
икономист.

Цветанка Йорданова Вуковска, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Вид  4.2.  Съдебна  финансово-икономическа 
експертиза

Ана Николова Томова,  образование  висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Бойко Георгиев Кечев, образование висше, ква-
лификация – икономист – системен организатор.

Валери Василев Христов, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Валентина Иванова Георгиева, образование 
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ 
и „Финанси“, квалификация – икономист; спе-
циалност  „Електрически  машини  и  апарати“, 
квалификация – електроинженер.

Валентина Петрова Негревска, образование 
висше, квалификация – икономист.

Василка  Христова  Пиргова,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител 
и икономист.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, 
квалификация – икономист по търговията.

Георги Стоянов Велков, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител, специализация 
„Данъчен и митнически контрол“.

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше,  квалификация – финансово-счетоводна 
и правна дейност на фирмата.

Димитър Владимиров Николов, образование 
висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“.

Димитър  Стоянчов  Атанасов,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Евгени Зафиров Таушанов, образование вис-
ше,  квалификация – икономист-организатор, 
допълнителни  квалификации – специалист  по 
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление 
на корпоративните финанси.

Емил Димитров Нейков, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Емилия Асенова Костадинова, образование 
висше, квалификация – икономист.

Здравка  Николова  Алексиева,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Кирилов Дермански, образование вис-
ше, квалификация – икономист-счетоводител.

Иван  Тасков  Станчев,  образование  висше, 
квалификация – икономист,  организация  на 
промишленото производство.

Иванка  Йорданова  Терзийска,  образование 
висше,  специалност  „Стопанско  управление“, 
квалификация – стопанско управление.

Йорданка Петрова Гацева, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономика.

Калина Георгиева Пеева, образование висше, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител.

Кирил Димитров Николов, образование вис-
ше, специалност „Икономика и управление на 
промишлеността“,  квалификация – икономист 
организация на промишленото производство.

Кристина  Костадинова  Костадинова,  обра-
зование  висше,  квалификация – магистър  по 
икономика.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител.

Людмила  Георгиева  Лапева,  образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – магистър по икономика.

Маргарита Крумова Васева, образование вис-
ше, квалификация – икономист-счетоводител.

Марияна Георгиева Стоименова, образование 
средно специално, квалификация – икономист-
проектант.

Младенка  Тодорова  Гиргинова-Чучукова, 
образование  висше,  бакалавър,  специалност 
„Финанси“, квалификация – икономист.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование 
висше, квалификация – икономист по труда.

Надя Силуанова Иванова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Недка Вълчева Харалампиева, образование 
висше,  квалификация – икономист – системен 
организатор.

Николай Иванов Рошков, образование висше, 
квалификация – икономист.

Петър Стоилов Петров, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Полина Димитрова Кавръкова, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител,  спе-
циалност „Право“, квалификация – юрист.

Реонита  Иванова  Йорданова,  образование 
висше, квалификация – икономист-счетоводител, 
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секрет-
но“ – валидно до 14.05.2023 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева, образование висше, 
специалност  „Финанси  и  кредит“,  квалифика-
ция – икономист.

Славка Стоянова Манова, образование висше, 
квалификация – икономист.

Снежанка  Райчова  Траянска,  образование 
висше, квалификация – икономист.

Соня  Софрониева  Димитрова,  образование 
висше,  квалификация – аграрикономист,  друга 
специалност  „Организация  и  управление  на 
бизнеса и управленска отчетност“.

Спаска Захариева Чочова, образование полувис-
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.

Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, 
специалност „Изчислителна техника“, квалифи-
кация – инженер по електроника и автоматика, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Татяна Манева Алексова, образование средно, 
специалност „Икономика, планиране и отчетност 
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на промишлеността и строителството“, квали-
фикация – икономист-счетоводител.

Христо Митков Дъбовски, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист-счетоводител.

Цветелин  Кирилов  Иванов,  образование 
висше, специалност „Икономика – бизнес адми-
нистрация“; специализация маркетинг, реклама 
и  бизнес  комуникации,  митнически  режим  и 
процедури,  мерки  на  търговската  политика, 
„Инкотермс 2000“, Интрастат и международен 
автомобилен транспорт.

Цветанка Емилова Харалампиева, образова-
ние висше, специалност „Публична администра-
ция и мениджмънт, европейска администрация 
и  мениджмънт“,  квалификация – магистър  по 
публична администрация и мениджмънт.

Цветанка Илиева Илиева, образование сред-
но специално, квалификация – счетоводител и 
икономист.

Цветанка Йорданова Вуковска, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова,  образование  висше, 

квалификация – икономист-счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, ква-

лификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше, 

квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование 

висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ 
и „Финанси“, квалификация – икономист; спе-
циалност  „Електрически  машини  и  апарати“, 
квалификация – електроинженер.

Вили Бориславова Кечева, образование висше, 
квалификация – икономист-счетоводител.

Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше, 
квалификация – икономист по търговията.

Георги Стоянов Велков, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител, специализация 
„Данъчен и митнически контрол“.

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше,  квалификация – финансово-счетоводна 
и правна дейност на фирмата.

Евгени Зафиров Таушанов, образование вис-
ше,  квалификация – икономист-организатор, 
допълнителни  квалификации – специалист  по 
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление 
на корпоративните финанси.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Здравка  Николова  Алексиева,  образование 
средно специално, квалификация – счетоводител.

Иван Димитров Петков, образование висше, 
квалификация – стоковед.

Иванка  Йорданова  Терзийска,  образование 
висше,  специалност  „Стопанско  управление“, 
квалификация – стопанско управление.

Лалка Георгиева Станчева, образование висше, 
специалност „Счетоводна отчетност“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител.

Людмила  Георгиева  Лапева,  образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – магистър по икономика.

Маргарита Крумова Васева, образование вис-
ше, квалификация – икономист-счетоводител.

Младенка  Тодорова  Гиргинова-Чучукова, 
образование  висше,  бакалавър,  специалност 
„Финанси“, квалификация – икономист.

Надежда Димитрова Шалдупова, образование 
висше, квалификация – икономист по труда.

Надя Силуанова Иванова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Николай Иванов Рошков, образование висше, 
квалификация – икономист.

Полина Димитрова Кавръкова, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител,  спе-
циалност „Право“, квалификация – юрист.

Реонита  Иванова  Йорданова,  образование 
висше, квалификация – икономист-счетоводител, 
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секрет-
но“ – валидно до 14.05.2023 г.

Роза Методиева Христова, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация – икономист.

Роза Стоянова Георгиева – образование вис-
ше, специалност „Финанси и кредит“, квалифи-
кация – икономист.

Спаска  Захариева  Чочова,  образование 
полувис ше, специалност „Икономика на съоб-
щенията“.

Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, 
специалност „Изчислителна техника“, квалифи-
кация – инженер по електроника и автоматика, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Татяна Манева Алексова, образование средно, 
специалност „Икономика, планиране и отчетност 
на промишлеността и строителството“, квали-
фикация – икономист-счетоводител.

Цветанка Йорданова Вуковска, образование 
висше, специалност „Счетоводство и контрол“, 
квалификация – икономист-счетоводител.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа екс-
пертиза

Инж. Асен Димитров Низамов, образование 
висше,  специалност  „Промишлено и  граждан-
ско  строителство“,  професионална квалифика-
ция – магистър инженер.

Валентина Иванова Георгиева, образование 
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ 
и „Финанси“, квалификация – икономист; спе-
циалност  „Електрически  машини  и  апарати“, 
квалификация – електроинженер.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.

Васил Атанасов Жабински, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, 
квалификация – инженер-геодезист.

Василка  Георгиева  Пашева,  образование 
висше, квалификация – строителен инженер по 
транспортно строителство.

Велислава Петрова Джамбазова, образование 
висше – магистър, специалност „Урбанизъм“.

Виктор Борисов Чочов, образование полувис-
ше, специалност „Радиотехника“.
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Георги Асенов Стоименов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Георги Христов Илинов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер; от средното 
образование – техник по оптика.

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше, квалификация – инженер-физик.

Инж. Димитър Веселинов Христов, образова-
ние висше, професионална квалификация – ин-
женер-геодезист.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, 
квалификация – инженер-геодезист.

Драгомир  Димитров  Драгнев,  образование 
висше,  квалификация – инженер  по  геодезия, 
фотограметрия и картография.

Елена Василева Лозанова, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Здравка Иванова Велинова, образование вис-
ше, квалификация – инженер-геолог – хидрогео-
лог; специализация по ИП при строителството 
на нови жилищни комплекси.

Йордан Василев Величков, образование висше, 
квалификация – електроинженер.

Йордан Георгиев Якимов, образование висше, 
специалност „Електроснабдяване и електрообза-
веждане“, професионална квалификация – минен 
инженер по електроснабдяване и електрообза-
веждане.

Йорданка Георгиева Апостолова, образование 
висше,  квалификация – инженер  по  геодезия, 
фотограметрия и картография.

Катя Славева Сотирова, образование висше, 
квалификация – строителен  инженер  по  про-
мишлено и гражданско строителство.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, 
квалификация – електроинженер.

Кирил  Миланов  Червеняков,  образование 
висше, квалификация – електроинженер.

Инж. Крум Николаев Димитров, образование 
висше, специалност „Геодезия“, професионална 
квалификация – инженер-геодезист.

Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис-
ше, квалификация – електроинженер.

Любомир Борисов Велинов, образование вис-
ше, квалификация – инженер-геодезист.

Маргарита Пенева Стоименова, образование 
висше, квалификация – машинен инженер.

Милен Василев Йорданов, образование висше, 
специалност „Технология на машиностроенето и 
металорежещите машини“, квалификация – ма-
шинен  инженер,  квалификация – инструктор 
за  обучение  на  водачи  на  МПС,  специалност 
„Автотранспортна техника“, професия „техник 
на транспортна техника“ и „монтьор на транс-
портна техника“.

Нина Димчова Терзийска, образование висше, 
квалификация – минен  инженер  по  маркшай-
дерство и геодезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, 
гражданска  квалификация – строителен инже-
нер по технология на строителството, и военна 
квалификация – военен инженер по технология 
на строителството.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, 
квалификация – минен инженер.

Румен Иванов Серафимов, образование висше, 
квалификация – инженер по геодезия, фотогра-
метрия и картография.

Румяна Миткова Стоянова, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер.

Соня Иванова Димитрова, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство и архитектура.

Инж.  Христинка Йорданова  Александрова, 
образование висше, квалификация – инженер по 
геодезия, фотограметрия и картография.

Вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование 

висше, квалификация – инженер-химик, експерт-
криминалист.

Асен Станков Димитров, образование висше, 
специалност  „Автоматика  и  информационни 
технологии“,  квалификация – инженер,  специ-
алност „Автотехническа експертиза“, квалифи-
кация – магистър-инженер.

Инж. Борислав Благоев Георгиев образование 
висше – специалност  „магистър – транспортна 
техника“, квалификация – магистър-инженер.

Богдан Найденов Георгиев, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Георги  Костадинов  Илиевски,  образование 
висше – бакалавър,  квалификация – машинен 
инженер.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Инж. Здравко Стоянов Тодоров, образование 
висше – магистър,  специалност  „Комплексна 
механизация и поточни линии в селското сто-
панство“, квалификация – машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, 
квалификация – електроинженер.

Йордан Георгиев Петров, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Милен Василев Йорданов, образование висше, 
специалност „Технология на машиностроенето и 
металорежещите машини“, квалификация – ма-
шинен  инженер,  квалификация – инструктор 
за  обучение  на  водачи  на  МПС,  специалност 
„Автотранспортна техника“, професия „техник 
на транспортна техника“ и „монтьор на транс-
портна техника“.

Никола Кирилов Велков, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Пламен Маринов Иванов, образование вис-
ше – магистър,  специалност  „Технология  и 
управление на транспорта“, квалификация – ма-
гистър-инженер.

Росен Иванов Стойчев, образование висше, 
квалификация – минен инженер.

Румяна  Миткова  Стоянова,  образование 
висше, специалност „Технология на металите“, 
квалификация – машинен инженер.
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Стефан Дамянов Бойчев, образование полувис-
ше, специалност „Преподавател – инструктор“.

Симеон Харалампиев Митков, образование 
средно  специално,  квалификация – машинен 
техник по механизация на селското стопанство.

Филип  Валентинов  Кирилов,  образование 
висше, специалност „Технология и управление на 
транспорта“, квалификация – магистър-инженер.

Вид  5.3.  Съдебна  инженерно-технологична 
експертиза

Инж. Асен Димитров Низамов, образование 
висше,  специалност  „Промишлено и  граждан-
ско  строителство“,  професионална квалифика-
ция – магистър-инженер.

Асен Станков Димитров, образование висше, 
специалност  „Автоматика  и  информационни 
технологии“,  квалификация – инженер,  специ-
алност „Автотехническа експертиза“, квалифи-
кация – магистър-инженер.

Инж. Борислав Благоев Георгиев, образование 
висше – специалност  „магистър – транспортна 
техника“, квалификация – магистър-инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Георги Асенов Стоименов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Георги Христов Илинов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер; от средното 
образование – техник по оптика.

Емил Атанасов Георгиев, образование висше, 
квалификация – машинен инженер.

Йордан Василев Величков, образование висше, 
квалификация – електроинженер.

Йордан Георгиев Якимов, образование висше, 
специалност „Електроснабдяване и електрооб-
завеждане“, квалификация – минен инженер по 
електроснабдяване и електрообзавеждане.

Людмила  Илиева  Михайлова,  образование 
висше, квалификация – инженер-химик, специ-
алност „Технология на кожите“.

Милен Василев Йорданов, образование висше, 
специалност „Технология на машиностроенето и 
металорежещите машини“, квалификация – ма-
шинен  инженер,  квалификация – инструктор 
за  обучение  на  водачи  на  МПС,  специалност 
„Автотранспортна техника“, професия „техник 
на транспортна техника“ и „монтьор на транс-
портна техника“.

Румяна Миткова Стоянова, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер.

Вид  5.4.  Съдебна  компютърно-техническа 
експертиза

Кирил  Миланов  Червеняков,  образование 
висше, квалификация – електроинженер.

Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше, 
специалност „Изчислителна техника“, квалифи-
кация – инженер по електроника и автоматика, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Николай Иванов Пенев, образование средно, 
специалност „Оператор-програмист“.

Вид 5.5. Съдебна строителнотехническа екс-
пертиза

Александър  Драганов  Шулев,  образование 
висше,  квалификация – инженер  по  хидроме-
лиоративно строителство.

Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, обра-
зование висше, квалификация – архитект.

Анка Стефанова Стоянова, образование сред-
но  специално,  квалификация – среден  техник 
строителство и архитектура.

Инж. Асен Димитров Низамов, образование 
висше,  специалност  „Промишлено и  граждан-
ско  строителство“,  професионална квалифика-
ция – магистър-инженер.

Валери Здравков Йовчев, образование висше, 
специалност „Противопожарна техника и безо-
пасност“,  квалификация – инженер  по  проти-
вопожарна техника и безопасност, специалност 
„ПГС“, квалификация – магистър-инженер.

Ваня Крумова Цветкова, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.

Васил Станойков Стоянов, образование висше, 
квалификация – инженер-геодезист.

Венцислав Николов Точев, образование средно 
специално, квалификация – строителен техник.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, 
квалификация – архитект.

Диана  Давид  Самоковлийска,  образование 
висше – магистър, специалност „Архитектура“, 
професионална квалификация – магистър-архи-
тект.

Инж. Димитър Веселинов Христов, образо-
вание  висше,  специалност  „Геодезия“,  профе-
сионална квалификация – инженер-геодезист.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, 
квалификация – инженер-геодезист.

Димитър  Тодоров  Велинов,  образование 
висше,  квалификация – строителен  инженер 
по ПГС.

Елвира Боянова Цонева, образование средно 
специално, квалификация – строителен техник.

Елена Василева Лозанова, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.

Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образо-
вание средно специално, квалификация – среден 
строителен техник.

Емил Димитров Кирилов, образование висше, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство – технология“,  квалификация – стро-
ителен инженер по ПГС.

Зорка  Кирилова  Кръстева-Видолова,  обра-
зование  висше,  специалност  „Промишлено  и 
гражданско строителство“, квалификация – стро-
ителен инженер по ПГС.

Йорданка Ставрева Починкова, образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство и архитектура.

Йорданка Кирилова Низамова, образование 
висше, квалификация – строителен инженер по 
транспортно строителство.

Катя Костадинова Младенова,  образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство.

Катя Славева Сотирова, образование висше, 
квалификация – строителен  инженер  по  про-
мишлено и гражданско строителство.

Любомир Борисов Велинов, образование вис-
ше, квалификация – инженер-геодезист.

Милан Богданов Ангелов, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.
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Николай Антонов Манов, образование вис-
ше, квалификация – строителен инженер по жп 
строителство.

Николина Иванова  Георгиева,  образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство и архитектура.

Пламен Димитров Гърбов, образование висше, 
гражданска  квалификация – строителен инже-
нер по технология на строителството, и военна 
квалификация – военен инженер по технология 
на строителството.

Светлана Любомирова Каролева, образование 
висше, квалификация – инженер по озеленяване.

Серьожа Йорданов Котев, образование висше, 
квалификация – строителен инженер по ПГС.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, 
квалификация – пътни съоръжения.

Станойко Йорданов Станойков, образование 
средно специално, квалификация – среден тех-
ник-геодезист.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство и архитектура.

Стойка Манчева Кънева, образование средно 
специално, специалност „Строителство и архи-
тектура“, квалификация – строителен техник.

Стоян  Стефанов  Грозданов,  образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
геодезия и картография.

Стояна Александрова Чавдарова,  образова-
ние висше, специалност „Архитектура“, квали-
фикация – архитект,  специалност  „Публична 
администрация  и  мениджмънт  управление  на 
проекти,  финансирани  от  фондовете  на  ЕС“, 
квалификация – магистър  по  публична  адми-
нистрация и мениджмънт.

Вид 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше, 

специалност „Противопожарна техника и безо-
пасност“,  квалификация – инженер  по  проти-
вопожарна техника и безопасност, специалност 
„ПГС“, квалификация – магистър-инженер.

Васил Атанасов Жабински, образование вис-
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ.

Йордан Василев Величков, образование висше, 
квалификация – електроинженер.

Кирил  Миланов  Червеняков,  образование 
висше, квалификация – електроинженер.

Вид 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Инж. Никола Кирилов Велков, образование 
висше, квалификация – машинен инженер, екс-
перт-оценител  на  МПС,  експерт-оценител  на 
машини и съоръжения.

Здравка Николова Алексиева, „Автотехничес-
ка  експертиза – проблеми,  методика,  пазарна 
стойност“ за автоексперт-оценител.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Вид 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование 

висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Вид 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 

кандидат на биологичните науки, специалност 

„Молекулярна и функционална биология“, ква-
лификация – биохимик – клиничен химик.

Вид 6.5. Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование висше, 

специалност  „Горско  стопанство“,  квалифика-
ция – инженер по горско стопанство.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

Вид 7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование 

висше, квалификация – инженер-химик.
Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 

специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация – биохимик-клиничен 
химик.

Вид 7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование 

висше, квалификация – инженер-физик.
Вид 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 

специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация – биохимик-клиничен 
химик.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Вид  8.1.  Съдебна  ветеринарномедицинска 
експертиза

Д-р Емил Петров Гъгнев, образование вис-
ше,  квалификация – доктор  по  ветеринарна 
медицина.

Нина Георгиева Ангелова, образование средно 
специално, квалификация – ветеринарен техник.

Вид 8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис-

ше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански,  образо-

вание висше, квалификация – агроном.
Димитър Владимиров Николов, образование 

висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“.

Екатерина Антонова Златанова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд.

Елена  Любомирова  Трайкова,  образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд; специ-
алист по международно право и външна търговия.

Невена Йорданова Димитрова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, 
квалификация – агроном-полевъд.

Теменужка Сотирова Спасова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд.

Христо Павлов Вучков, образование висше, 
квалификация – агроном-полевъд.

Цветана Миланова  Терзийска,  образование 
висше, квалификация – агроном по растителна 
защита.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художест-

вено образование, специалност „Резба“.
10. Клас „Оценителни експертизи“

Вид 10.1. Оценка на недвижими имоти
Василка  Георгиева  Пашева,  образование 

висше, квалификация – строителен инженер по 
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транспортно строителство; оценка на недвижими 
имоти; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търговски дружества.

Георги Асенов Георгиев,  образование  вис-
ше,  квалификация – архитект;  оценител  на 
недвижими имоти; лиценз за оценка на други 
активи (архитектурни паметници на културата 
и интериор).

Даниела  Георгиева  Димитрова,  образова-
ние  висше,  квалификация – инженер-физик; 
сертификат  от  КНОБ  за  оценка  на  права  на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и  други  фактически  отношения;  сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения; 
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, 
квалификация – инженер  геодезист;  сертифи-
кат от КНОБ за оценка на земеделски земи и 
трайни  насаждения;  сертификат  от КНОБ  за 
оценка на недвижими имоти.

Елена  Василева  Лозанова,  образование 
висше,  квалификация – строителен  инженер 
по  ПГС;  сертификат  от  КНОБ  за  оценка  на 
недвижими имоти.

Елена Любомирова Трайкова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд; спе-
циалист по международно право и външна тър-
говия; оценка на недвижими имоти; оценител 
на земеделски земи.

Здравка  Иванова  Велинова,  образование 
висше, квалификация – инженер-геолог – хид-
рогеолог; специализация по ИП при строител-
ството на нови жилищни комплекси; сертификат 
от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Йорданка  Георгиева  Апостолова,  образо-
вание висше, оценител на недвижими имоти.

Йорданка Ставрева Починкова, образование 
средно специално, квалификация – среден тех-
ник по строителство и архитектура; оценка на 
недвижими имоти.

Йорданка Кирилова Низамова, образование 
висше,  квалификация – строителен  инженер 
по  транспортно  строителство;  сертификат  от 
КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Катя Славева Сотирова, образование висше, 
квалификация – строителен  инженер  по  про-
мишлено и гражданско строителство; сертифи-
кат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Любомир  Борисов  Велинов,  образование 
висше,  квалификация – инженер-геодезист; 
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, 
квалификация – пътни  съоръжения;  сертифи-
кат от КНОБ за оценка на недвижими имоти; 
експерт-оценител на земеделски земи, подоб-
ренията  и  насажденията  върху  тях;  експерт-
оценител на единични, група дървета и редини; 
експерт-оценител на селскостопански машини, 
оборудване и съоръжения.

Цветана Миланова Терзийска, образование 
висше, квалификация – агроном по растителна 
защита; експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи.

Вид  10.2.  Оценка  на  недвижими  културни 
ценности

Георги  Асенов  Георгиев,  образование  вис-
ше,  квалификация – архитект;  оценител  на 
недвижими имоти; лиценз  за оценка на други 
активи (архитектурни паметници на културата 
и интериор).

Николина Стефанова Стойнева, образование 
висше, квалификация – икономист; съдебно-сче-
товоден експерт – вещо лице; експерт-оценител 
на недвижими имоти и сгради – паметници на 
културата.

Вид 10.3. Оценка на машини и съоръжения
Васил Атанасов Жабински, образование вис-

ше,  квалификация – машинен  инженер – ДВГ; 
автоексперт  при  ПТП;  оценка  на  машини  и 
съоръжения.

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше, квалификация – инженер-физик; серти-
фикат от КНОБ за оценка на права на интелек-
туалната и индустриалната собственост и други 
фактически отношения; сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения; сертификат от 
КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Здравка  Николова  Алексиева,  образование 
средно  специално,  квалификация – счетоводи-
тел; автоексперт-оценител; експерт-оценител на 
машини и съоръжения, активи.

Йордан Василев Величков, образование висше, 
квалификация – електроинженер;  оценител  на 
машини и съоръжения, контрол на техническото 
състояние на земеделска техника, дипломиран 
стопански ръководител – мениджър.

Кирил Георгиев Починков, образование висше, 
квалификация – електроинженер;  сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно 
специално, квалификация счетоводител; експерт-
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията  върху  тях;  експерт-оценител  на 
селскостопански машини, оборудване и съоръ-
жения;  експерт-оценител  на  единични,  група 
дървета и редини.

Никола Кирилов Велков, образование висше, 
квалификация – машинен инженер; сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Румяна  Миткова  Стоянова,  образование 
висше,  квалификация – машинен  инженер; 
автоексперт-оценител; експерт-оценител на ин-
вестиционен  проект;  сертификат  от  КНОБ  за 
оценка на машини и  съоръжения;  сертификат 
от КНОБ за оценка на търговски предприятия 
и вземания.

Симеон Харалампиев Митков, образование 
средно  специално,  квалификация – машинен 
техник по механизация на селското стопанство; 
експерт-оценител  на  машини  и  съоръжения; 
автоексперт-оценител.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, 
квалификация – пътни съоръжения; сертификат 
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; екс-
перт-оценител на земеделски земи, подобренията 
и насажденията върху тях; експерт-оценител на 
единични, група дървета и редини; експерт-оце-
нител на селскостопански машини, оборудване 
и съоръжения.
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Вид 10.4. Оценка на права на интелектуалната 
и индустриалната собственост и други фактичес-
ки отношения

Даниела Георгиева Димитрова, образование 
висше, квалификация – инженер-физик; серти-
фикат от КНОБ за оценка на права на интелек-
туалната и индустриалната собственост и други 
фактически отношения; сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения; сертификат от 
КНОБ за оценка на недвижими имоти.

Вид 10.5. Оценка на търговски предприятия 
и вземания

Василка  Георгиева  Пашева,  образование 
висше, квалификация – строителен инженер по 
транспортно строителство; оценка на недвижими 
имоти; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търговски дружества.

Димитър Владимиров Николов, образование 
висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“; сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения 
при покупко-продажба, подялба, обезщетения, 
пропуснати  ползи,  нанесени  щети,  арендни 
такси,  наеми  и  други  подобни;  сертификат  от 
КНОБ за оценка на  търговски предприятия и 
вземания – задължения,  обезщетения,  наеми, 
пропуснати ползи и  други финансово-парични 
отношения, произхождащи от договорни и оби-
чайни задължения.

Костадин  Симеонов  Чучуков,  образование 
висше,  квалификация – икономист;  оценка  на 
цели държавни и общински предприятия, пре-
образувани  или  непреобразувани  в  търговски 
дружества.

Румяна  Миткова  Стоянова,  образование 
висше,  квалификация – машинен  инженер; 
автоексперт-оценител; експерт-оценител на ин-
вестиционен  проект;  сертификат  от  КНОБ  за 
оценка на машини и  съоръжения;  сертификат 
от КНОБ за оценка на търговски предприятия 
и вземания.

Вид 10.6. Оценка на финансови активи и фи-
нансови институции

Вид  10.7. Оценка на  други  активи,  включи-
телно произведения на изкуството, които не са 
движими културни ценности

Илона Веселинова Захариева, висше художест-
вено образование, специалност „Резба“; оценка 
на други активи  (произведения на изкуството, 
антиквариат,  благородни  метали,  скъпоценни 
камъни  и  т.н.)  в  сферата  на  приложните  из-
куства  и  етнографията;  член  на  Асоциацията 
на  бизнесоценителите,  секция  „Художествени 
произведения“.

Вид 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Валери Василев Христов,  образование  вис-
ше,  квалификация – икономист-счетоводител; 
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Галина Тодорова Матуска, образование средно 
специално,  квалификация – икономист-счето-

водител; експерт-оценител на земеделски земи, 
подобренията и насажденията върху тях.

Георги  Мирчев  Балабански,  образование 
висше, квалификация – инженер-агроном; сер-
тификат от КНОБ за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Димитър Стойнев Митов, образование висше, 
квалификация – инженер-геодезист; сертификат 
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
недвижими имоти.

Димитър Владимиров Николов, образование 
висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“; сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения 
при покупко-продажба, подялба, обезщетения, 
пропуснати  ползи,  нанесени  щети,  арендни 
такси,  наеми  и  други  подобни;  сертификат  от 
КНОБ за оценка на  търговски предприятия и 
вземания – задължения,  обезщетения,  наеми, 
пропуснати ползи и  други финансово-парични 
отношения, произхождащи от договорни и оби-
чайни задължения.

Екатерина Антонова Златанова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд; серти-
фикат от КНОБ за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Елена  Любомирова  Трайкова,  образование 
висше,  квалификация – агроном-полевъд;  спе-
циалист по международно право и външна тър-
говия; оценка на недвижими имоти; оценител 
на земеделски земи.

Инж. Крум Николаев Димитров, образование 
висше, специалност „Геодезия“, професионална 
квалификация – инженер-геодезист;  оценка  на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Митко Андонов Дъбовски, образование средно 
специално, квалификация – счетоводител; екс-
перт-оценител на земеделски земи, подобренията 
и насажденията върху тях; експерт-оценител на 
селскостопански машини, оборудване и съоръ-
жения;  експерт-оценител  на  единични,  група 
дървета и редини.

Невенка Асенова Панчева, образование висше, 
квалификация – агроном-полевъд; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; експерт-оценител на селскостопан-
ски машини, оборудване и съоръжения.

Соня Цанкова Стойчева, образование висше, 
квалификация – пътни съоръжения; сертификат 
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; екс-
перт-оценител на земеделски земи, подобренията 
и насажденията върху тях; експерт-оценител на 
единични, група дървета и редини; експерт-оце-
нител на селскостопански машини, оборудване 
и съоръжения.

Стефка Стоилова Карамфилова, образование 
средно специално, квалификация – среден техник 
по строителство и архитектура; експерт-оценител 
на  земеделски  земи, подобренията и насажде-
нията върху тях.

Теменужка Сотирова Спасова, образование 
висше, квалификация – агроном-полевъд; оцени-
тел на земеделски земи и подобренията върху 
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тях; оценка на земеделски земи, подобренията 
и насажденията върху тях.

Цветана Миланова  Терзийска,  образование 
висше, квалификация – агроном по растителна 
защита; експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи.

Вид 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски 
територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Венцеслав Благоев Механджийски, образова-

ние висше, специалност „Специалист в сферата 
на образованието“.

Георги Асенов Георгиев, образование висше, 
квалификация – архитект; удостоверение за коор-
динатор по безопасност и здраве в строителството.

Георги Стоилов Иванов, образование висше, 
специалност  „Горско  стопанство“,  квалифика-
ция – инженер по горско стопанство.

Георги Христов Илинов, образование висше, 
квалификация – машинен инженер; от средното 
образование – техник по оптика.

Георги Стоянов Велков, образование висше, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квалифи-
кация – икономист-счетоводител, специализация 
„Данъчен и митнически контрол“.

Димитър Владимиров Николов, образование 
висше, специалност „Икономика и организация 
на  селското  стопанство“,  квалификация – аг-
рарикономист,  специализация  „Икономика  и 
управление на АПП“ – селско стопанство – рас-
тениевъдство  и  животновъдство – технология, 
икономика, организация, отчетност, финансови 
анализи,  аренда,  наеми  и  други  отношения; 
оценка  на  селскостопански  животни,  ферми, 
мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики 
и други подобни.

Тодорка Костадинова Дамянова, образование 
висше,  квалификация – инженер-мениджър; 
преводач-тълковник от и на жестомимичен език.

Мая  Иванова  Кичева,  образование  висше, 
кандидат на биологичните науки, специалност 
„Молекулярна и функционална биология“, квали-
фикация – биохимик – клиничен химик; използ-
ване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни 
молекулярно-биологични техники.

Маргарита Крумова Васева, образование вис-
ше,  квалификация – икономист-счетоводител; 
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол, 
одит  и  отчетност  в  бюджета  на  централната 
администрация.

Милен Василев Йорданов, образование висше, 
специалност „Технология на машиностроенето и 
металорежещите машини“, квалификация – ма-
шинен  инженер,  квалификация – инструктор 
за  обучение  на  водачи  на  МПС,  специалност 
„Автотранспортна техника“, професия „техник 
на транспортна техника“ и „монтьор на транс-
портна техника“.

Румяна  Миткова  Стоянова,  образование 
висше, специалност „Технология на металите“, 
квалификация – машинен  инженер – експерт 
по здравословни и безопасни условия на труд; 
трудова медицина и работоспособност.

Стояна Александрова Чавдарова,  образова-
ние висше, специалност „Архитектура“, квали-

фикация – архитект,  специалност  „Публична 
администрация  и  мениджмънт  управление  на 
проекти,  финансирани  от  фондовете  на  ЕС“, 
квалификация – магистър  по  публична  адми-
нистрация и мениджмънт.

Стоян  Любенов  Богоев,  образование  вис-
ше – магистър, специалност „Продоволствено и 
вещево снабдяване“, военна квалификация – ти-
лов  офицер – военен  икономист;  гражданска 
специалност „Икономика на търговията и снаб-
дяването“, квалификация – икономист – специ-
алист в сферата на охраната и СОД.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни 
преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от 
ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Ад-
министративния съд – Кюстендил, за 2022 г.

Атанас Николов Челебиев, образование висше, 
специалност „Доктор-инженер по микрокомпю-
търна техника“, Технически университет – Дрез-
ден – немски.

Бейхан Неджиб Мустафа,  образование  вис-
ше – бакалавър, специалност „Библиотечно-ин-
формационни дейности“, квалификация – библи-
отечно-информационни дейности, удостоверение 
за степен на владеене на турски език – ниво С2 
към Факултета по класически и нови филологии 
в Катедрата по тюркология и алтаистика към 
Софийския  университет  „Св. Климент Охрид-
ски“ – София, специалност „Тюркология“.

Илка  Иванова  Енчева,  образование  вис-
ше – магистър,  СУ  „Св.  Климент  Охридски“, 
специалност  „Славянска филология – сръбски, 
хърватски език и сръбска, хърватска и словенска 
литература“.

Татяна Тодорова Начкова, образование висше –  
магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 
специалност „Английска филология – превод и 
бизнес комуникация“, квалификация – филолог 
преводач и специалист по бизнес комуникация, 
видове  преводи:  устни  и  писмени  преводи  с 
английски език.
754

13. – Министърът на правосъдието на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съ-
дебната власт за съдебния район на Ловешкия 
окръжен и административен съд за 2022 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, трасологически, 
балистически, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
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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: вете-
ринарна медицина; квалификация: дактилоскоп-
ни, трасологически, балистически, химически, 
почеркови,  портретни  експертизи,  техническо 
изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, 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, трасологи-
чески, балистически експертизи.

Христофор  Василев  Христов,  специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ и лицева идентификация.

Николай Миленов Стоянов, специалност: ин-
дустриално инженерство; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа дейност.

Найден Петков  Терзиев,  специалност:  био-
технология;  проф.  квалификация:  експертно-
криминалистическа дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; проф. квалификация: експертно-крими-
налистическа дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: без-
опасни и здравословни условия на труд; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност.

1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска,  специ-

алност:  неорганични  и  електрохимични  п-ва; 
квалификация: дактилоскопни, трасологически, 
балистически, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
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: вете-
ринарна медицина; квалификация: дактилоскоп-
ни, трасологически, балистически, химически, 

почеркови,  портретни  експертизи,  техническо 
изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, 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, трасологи-
чески, балистически експертизи.

Христофор  Василев  Христов,  специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ и лицева идентификация.

Николай Миленов Стоянов, специалност: ин-
дустриално инженерство; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа дейност.

Найден Петков  Терзиев,  специалност:  био-
технология;  проф.  квалификация:  експертно-
криминалистическа дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; проф. квалификация: експертно-крими-
налистическа дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: без-
опасни и здравословни условия на труд; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска,  специ-

алност:  неорганични  и  електрохимични  п-ва; 
квалификация: дактилоскопни, трасологически, 
балистически, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
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,  гр. специалност: 
ветеринарна  медицина;  квалификация:  дак-
тилоскопни,  трасологически,  балистически, 
химически,  почеркови,  портретни  експертизи, 
техническо изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, химически, почеркови, 
портретни  експертизи,  техническо  изследване 
на документ.

Ваньо Тодоров Бочев, специалност: органи-
зация на производството и  управление  в про-
мишлеността.
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Данаил  Младенов  Миланов,  специалност: 
противодействие на престъпността и опазване 
на обществения ред; квалификация: почеркови, 
техническо изследване на документ, трасологи-
чески, балистически експертизи.

Христофор  Василев  Христов,  специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ и лицева идентификация.

Николай Миленов Стоянов, специалност: ин-
дустриално инженерство; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа дейност.

Найден Петков  Терзиев,  специалност:  био-
технология;  проф.  квалификация:  експертно-
криминалистическа дейност.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; проф. квалификация: експертно-крими-
налистическа дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: без-
опасни и здравословни условия на труд; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска,  специ-

алност:  неорганични  и  електрохимични  нива; 
квалификация: дактилоскопни, трасологически, 
балистически, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
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: вете-
ринарна медицина; квалификация: дактилоскоп-
ни, трасологически, балистически, химически, 
почеркови,  портретни  експертизи,  техническо 
изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, 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, трасологи-
чески, балистически експертизи.

Христофор  Василев  Христов,  специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 

експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ и лицева идентификация.

Николай Миленов Стоянов, специалност: ин-
дустриално инженерство; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа дейност.

Веселин Петков Мишев, проф. квалификация: 
автоматизирано дактилоскопна идентификаци-
онна система – AFIS.

Цветослав Стефанов Василев, специалност: 
право; проф. квалификация: експертно-крими-
налистическа дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: без-
опасни и здравословни условия на труд; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Инж. Цветелина Боева Колибарска,  специ-
алност:  неорганични  и  електрохимични  нива; 
квалификация: дактилоскопни, трасологически, 
балистически, химически, почеркови, портретни 
експертизи, техническо изследване на документ.

Инж. Слави Станев Стефанов, специалност: 
металургия на цветните метали; квалификация: 
дактилоскопни, трасологически, балистически, 
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: вете-
ринарна медицина; квалификация: дактилоскоп-
ни, трасологически, балистически, химически, 
почеркови,  портретни  експертизи,  техническо 
изследване на документ.

Огнян Цветанов Василев, специалност: фи-
нанси; квалификация: дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, 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; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ и лицева идентификация.

Николай Миленов Стоянов, специалност: ин-
дустриално инженерство; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа дейност.

Мирослав Михов Марков, специалност: без-
опасни и здравословни условия на труд; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специ-
алност: съдебна медицина.
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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

2.8. Съдебномедицинска експертиза  за уста-
новяване 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.

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, специ-
алност: 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.
Галя  Цветанова  Стоянова,  специалност: 

психология.
Калина  Николаева  Нешева,  специалност: 

социална педагогика, втора – психология.
Мария  Маринова  Мировойска-Камачарова, 

специалност: дефектология, логопедия, 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, специ-
алност: 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.

Калина  Николаева  Нешева,  специалност: 
социална педагогика, втора – психология.

Мария  Маринова  Мировойска-Камачарова, 
специалност: дефектология, логопедия, 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, специ-
алност: 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.

Калина  Николаева  Нешева,  специалност: 
социална педагогика, втора-психология.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева,  специалност:  сче-

товодна отчетност.
Милена  Петкова  Иванова,  специалност: 

счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Наталия  Тодорова  Ангелова,  специалност: 

счетоводна  отчетност;  квалификация:  финан-
сово-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-
счетоводител.

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.

Иван Николов Николов,  специалност: ико-
номика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева,  специалност: фи-
нанси 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:  сче-
товодна  отчетност,  квалификация:  финансов 
контрол 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.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Стойна Иванова Цочева,  специалност:  сче-
товодна отчетност.

Милена  Петкова  Иванова,  специалност: 
счетоводство и контрол, банки и банково дело.

Инж.  Мариетка  Енева  Боджакова,  специ-
алност:  електронна  техника;  счетоводство  и 
контрол.

Наталия  Тодорова  Ангелова,  специалност: 
счетоводна  отчетност;  квалификация:  финан-
сово-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-
счетоводител.

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.
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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: ико-
номика на промишлеността.

Цветомира Иванова Иванова, специалност: 
счетоводство и контрол.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева,  специалност: фи-
нанси 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:  сче-
товодна  отчетност,  квалификация:  финансов 
контрол 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:  сче-

товодна отчетност.
Инж.  Мариетка  Енева  Боджакова,  специ-

алност:  електронна  техника;  счетоводство  и 
контрол.

Наталия  Тодорова  Ангелова,  специалност: 
счетоводна  отчетност;  квалификация:  финан-
сово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Ралица Иванова Вълева, специалност: счето-
водство и контрол.

Радослав  Михайлов  Христов,  специалност: 
счетоводна  отчетност,  дипломиран  експерт-
счетоводител.

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: ико-
номика на промишлеността.

Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счето-
водство и контрол.

Боряна Стоянова Ботева,  специалност: фи-
нанси 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.

Поля Николова Василева, специалност: мар-
кетинг, стопански и финансов контрол.

Румянка  Николова  Петкова,  специалност: 
счетоводна отчетност.

Христо Иванов Христов,  специалност:  сче-
товодна  отчетност,  квалификация:  финансов 
контрол 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.
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Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност: 
геодезия,  фотограметрия  и  картография;  оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи; 
има  пълна  проектантска  правоспособност  по 
специалността.

Инж.  Николай  Събев  Колев,  специалност: 
автомобилен транспорт, трактори и кари; оце-
нител 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, специал-
ност: електронна техника.

Инж. Веско Христов Ангелов, специалност: 
технология  на машиностроенето;  оценител  на 
машини, съоръжения и МПС.

Инж. Евелина Василева Петрова,  специал-
ност: 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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

Инж. Веселина Донкова Кирилова, специал-
ност: електроенергетика; безопасност на труда.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
В и К, 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, машини и съоръжения.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини, съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж.  Николай  Събев  Колев,  специалност: 

автомобилен транспорт, трактори и кари; оце-
нител 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 
експертиза – проблеми, методика, пазарна стой-
ност; оценител на недвижими имоти.

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:  за-
страховане и социално дело; автоексперт; оцени-
тел 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 и съоръжения.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Инж.  Мариетка  Енева  Боджакова,  специ-
алност:  електронна  техника;  счетоводство  и 
контрол.

Инж. Евелина Василева Петрова,  специал-
ност: 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: 
В и К, екология.

Инж. Цветомир Илиев Ценов, специалност: 
транспортна техника и технологии; оценител на 
машини и съоръжения.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Инж.  Мариетка  Енева  Боджакова,  специ-
алност:  електронна  техника;  счетоводство  и 
контрол.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специал-
ност: електронна техника.

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: 
В и К, 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;  оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи; 
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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,  специ-
алност:  промишлено  и  гражданско  строител-
ство – технология.

Инж. Детелин Димитров Събев, специалност: 
промишлено и гражданско строителство – тех-
нология.

Инж. Светослав Миленов Мишев, специал-
ност: 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, машини и съоръжения.

Инж. Димитър Бориславов Димитров, специ-
алност: геодезия, фотограметрия и картография.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Инж. Пламен Иванов Добрев, специалност: 

противопожарна техника и безопасност.
Инж.  Мариетка  Енева  Боджакова,  специ-

алност:  електронна  техника;  счетоводство  и 
контрол.

Инж.  Николай  Събев  Колев,  специалност: 
автомобилен транспорт, трактори и кари; оце-
нител на машини, съоръжения и МПС.

Инж. Антоанета Иванова Хинова, специал-
ност: 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, специал-

ност: електронна техника.
5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 

експертиза
Инж.  Николай  Събев  Колев,  специалност: 

автомобилен транспорт, трактори и кари; оце-
нител 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  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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев,  специалност:  за-
страховане и социално дело; автоексперт; оцени-
тел 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.
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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;  оце-
нител 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  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:  за-
страховане и социално дело; автоексперт; оцени-
тел 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-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи и машини и съоръжения.

Христо Иванов Христов,  специалност:  сче-
товодна  отчетност,  квалификация:  финансов 
контрол 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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Инж.  Николай  Събев  Колев,  специалност: 

автомобилен транспорт, трактори и кари; оце-
нител 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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

Николай Кръстев Пенчев,  специалност:  за-
страховане и социално дело; автоексперт; оцени-
тел на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Стефан Луканов Големански, специал-
ност: технология и механизация на строителство-
то; оценител на недвижими имоти, земеделски 
земи, 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 и 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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови 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, 
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права  на  интелектуалната  и  индустриалната 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови 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;  оце-
нител 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.

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;  оце-
нител 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 
собственост  и  други  фактически  отношения, 
финансови активи и финансови институции.

Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност: 
В и К, екология.

Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност: 
ветеринарна медицина.

Христофор  Василев  Христов,  специалност: 
електроенергетика и електрообзавеждане; проф. 
квалификация:  експертно-криминалистическа 
дейност; видеоанализ и лицева идентификация.

Ивайло  Станчев  Иванов,  специалност:  ин-
дустриален мениджмънт; проф. квалификация: 
експертно-криминалистическа  дейност;  видео-
анализ 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 2022 г.
Илка Иванова Енчева, специалност: славянска 

филология – сръбски и хърватски език и сръбска, 
хърватска и словенска литература.
755

14. – Министърът на правосъдието  на  ос-
нование  чл. 401,  ал. 3  от  Закона  за  съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Окръжния 
съд – Монтана, и Административния съд – Мон-

тана, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства

Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-
ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по  криминалистични  изследвания,  въз  основа 
на  което  да  може  да  извършва  графически, 
трасологични и балистични експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.
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Инж. Лозан Викторов Станимиров, висше об-
разование – магистър, специалност „Технология 
на полимерите, текстила и кожата“, допълнителни 
квалификации:  специалност  „Експерт-химик в 
областта  на  криминалистичните  изследвания“ 
и  специалност  „Криминалистични  изследва-
ния – почерк и техническо изследване на доку-
менти, трасология, балистика, дактилоскопия и 
лицева идентификация“.

1.2. Трасологични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по  криминалистични  изследвания,  въз  основа 
на  което  да  може  да  извършва  графически, 
трасологични и балистични експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, висше об-
разование – магистър, специалност „Технология 
на полимерите, текстила и кожата“, допълнителни 
квалификации:  специалност  „Експерт-химик в 
областта  на  криминалистичните  изследвания“ 
и  специалност  „Криминалистични  изследва-
ния – почерк и техническо изследване на доку-
менти, трасология, балистика, дактилоскопия и 
лицева идентификация“.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по  криминалистични  изследвания,  въз  основа 
на  което  да  може  да  извършва  графически, 
трасологични и балистични експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, висше об-
разование – магистър, специалност „Технология 
на полимерите, текстила и кожата“, допълнителни 
квалификации:  специалност  „Експерт-химик в 
областта  на  криминалистичните  изследвания“ 
и  специалност  „Криминалистични  изследва-
ния – почерк и техническо изследване на доку-
менти, трасология, балистика, дактилоскопия и 
лицева идентификация“.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образова-

ние, специалност „Технология на пластмасите“, с 
удостоверение за завършен специализиран курс 
по  криминалистични  изследвания,  въз  основа 
на  което  да  може  да  извършва  графически, 
трасологични и балистични експертизи – удос-
товерение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от 
НИКК – МВР.

Инж. Лозан Викторов Станимиров, висше об-
разование – магистър, специалност „Технология 
на полимерите, текстила и кожата“, допълнителни 
квалификации:  специалност  „Експерт-химик в 
областта  на  криминалистичните  изследвания“ 
и  специалност  „Криминалистични  изследва-
ния – почерк и техническо изследване на доку-
менти, трасология, балистика, дактилоскопия и 
лицева идентификация“.

1.5.  Биометрични  криминалистични  екс-
пертизи

Инж. Лозан Викторов Станимиров, висше 
образование – магистър, специалност „Техно-
логия на полимерите, текстила и кожата“, до-
пълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистични 
изследвания – почерк и техническо изследване 
на документи, трасология, балистика, дакти-
лоскопия и лицева идентификация“.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
и трупни части

Д-р Полин Василев Горанов, висше образо-
вание – медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Д-р Полин Василев Горанов, висше образо-
вание – медицина.

2.3. Съдебномедицинска  експертиза  на  ве-
ществени доказателства

2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-
риали на досъдебното и съдебното производство

Д-р Крум Костадинов Крумов, висше обра-
зование, специалност „Медицина“, специалист 
по  ушно-носно-гърлени  болести,  експерт  по 
медицински и по екологични проблеми.

Д-р Иван Йосифов Каменов,  висше меди-
цинско  образование  с  призната  специалност 
„Нервни болести“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация биохимик – клини-
чен химик, кандидат на биологичните науки.

Д-р Полин Василев Горанов, висше образо-
вание – медицина.

2.5.  Съдебномедицинска  експертиза  за  те-
лесно здраве

Д-р Полин Василев Горанов, висше образо-
вание – 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“, специ-
ализация „Микробиология“.

Мая Иванова Кичева, висше образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация биохимик – клини-
чен химик, кандидат на биологичните науки.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  висше  обра-
зование, специалност „Биохимия и микробио-
логия“, квалификация биохимик, микробиолог 
със специализация „Вирусология“.
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Мая  Иванова  Кичева,  висше  образование, 
специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, 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, специалност „Психология“, магистър по 
„Юридическа 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, специалност „Психология“, магистър по 
„Юридическа 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 специалността „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“.

Виолета  Петрова  Тодорова,  висше  образо-
вание,  специалност  „Счетоводна  отчетност“, 
квалификация икономист-счетоводител.

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 гор-
ското стопанство“, счетоводител.

Костадинка Илиева Иванова, висше образо-
вание – професионален бакалавър, специалност 
„Икономика на кооперациите“, икономист.

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-бизнесорганизатор.

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 икономичес-
ко  образование,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“.

Радка Върбанова Костадинова, висше иконо-
мическо образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Галина Младенова Евгениева, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и  мениджмънт“,  сертификат  за  „Съдебен  сче-
товодител“.

Ивалина  Коцева  Коцева-Симеонова,  висше 
икономическо образование, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Пепа Иванова Бузова, висше икономическо 
образование, специалност „Финанси“, квалифи-
кационна степен бакалавър и магистърска степен 
по „Счетоводство и контрол“.

Бойка  Любомирова Цекова,  висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално  образование,  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко  образование,  специалност  „Икономика  и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „Икономист-сче-
товодител“ и  специалност  „Право“,  професио-
нална квалификация „Юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование,  специалност  „Организация 
на производството и  управлението в промиш-
леността“,  допълнителна  специализация  по 
„Икономика,  организация  и  управление  на 
търговската дейност“.

Виолета Руменчова Койчева, висше образова-
ние, образователно-квалификационна степен ба-
калавър, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална 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, 
висше  образование,  специалност  „Финанси“, 
професионална  квалификация  „Финансов  ме-
ниджмънт“, допълнителни квалификации: спе-
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циалност  „Финанси“,  специализация  „Банково 
дело“, и специалност „Финанси“, специализация 
„Финансово дело“.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Анатоли Николов Ранчев, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, квали-
фикация икономист-счетоводител.

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 образова-
ние,  специалност  „Икономика  на  вътрешната 
търговия“, 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, висше обра-
зование, специалност „Финанси“, квалификация 
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,  висше 
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 иконо-
мическо образование, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Моника Петрова Димитрова, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и планиране“.

Галина Младенова Евгениева, висше иконо-
мическо образование, специалност „Маркетинг 
и  мениджмънт“,  сертификат  за  „Съдебен  сче-
товодител“.

Ивалина  Коцева  Коцева-Симеонова,  висше 
икономическо образование, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Пепа Иванова Бузова, висше икономическо 
образование, специалност „Финанси“, квалифи-
кационна степен бакалавър и магистърска степен 
по „Счетоводство и контрол“.

Бойка  Любомирова Цекова,  висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално  образование,  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко  образование,  специалност  „Икономика  и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.

Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „Икономист-сче-
товодител“ и  специалност  „Право“,  професио-
нална квалификация „Юрист“.

Анна Георгиева Найденова, висше икономи-
ческо образование,  специалност  „Организация 
на производството и  управлението в промиш-
леността“,  допълнителна  специализация  по 
„Икономика,  организация  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-Георгиева, 
висше  образование,  специалност  „Финанси“, 
професионална  квалификация  „Финансов  ме-
ниджмънт“, допълнителни квалификации: спе-
циалност  „Финанси“,  специализация  „Банково 
дело“, и специалност „Финанси“, специализация 
„Финансово дело“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше иконо-

мическо образование, специалност „Маркетинг 
и  мениджмънт“,  сертификат  за  „Съдебен  сче-
товодител“.

Бойка  Любомирова Цекова,  висше  образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ангелина Цанкова Тодорова, средно специ-
ално  образование,  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Ивайло Иванов Петров, висше икономичес-
ко  образование,  специалност  „Икономика  и 
управление на промишлеността“, управител на 
специализирано счетоводно предприятие.
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Полина Димитрова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „Икономист-сче-
товодител“ и специалност „Право“, професио-
нална квалификация „Юрист“.

Диянка Кънева Миланова, висше образова-
ние, специалност „Управление и планиране на 
народното  стопанство“,  професионална  ква-
лификация „Икономист-плановик (синтетик)“.

Анна  Любомирова  Маринова-Здравкова, 
висше  образование,  специалност  „Организа-
ция  на  производството  и  управление  в  про-
мишлеността“,  професионална  квалификация 
„Икономист“,  допълнителна  професионална 
квалификация „Икономическа педагогика“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експер-
тиза

Стефка  Миланова  Рашевска-Симеонова, 
висше  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 
поземлени имоти в горски територии.

Стефан Александров Сайков, висше образо-
вание, специалност „Геология и проучване на 
полезните изкопаеми“, квалификация инженер-
геолог  по  проучване  на  полезни  изкопаеми, 
включен в регистъра на Камарата на инженерите 
в  инвестиционното  проектиране  за  лицата  с 
пълна проектантска правоспособност по част 
Инженерно-геоложки проучвания.

Румяна Петкова Иванова, висше образование, 
магистър,  специалност  „Машиностроителна 
техника и технологии“ и специалност „Транс-
портна техника и технологии“.

Цветомир  Илиев  Ценов,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Транспортна 
техника и технологии“, професионална квали-
фикация  „Магистър  инженер“,  допълнителни 
квалификации:  специалност  „Оценяване  на 
машини  и  съоръжения“  и  специалност  „Из-
готвяне на автотехническа експертиза. Оценка 
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  обра-

зование,  специалност  „Двигатели  с  вътрешно 
горене“, квалификация машинен инженер.

Младен Бойчев Цветанов, полувисше образо-
вание и учителска правоспособност, преподава-
тел 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 техноло-
гии“, квалификация машинен инженер, серти-
фикат за автоексперт – курс „Автотехничес ка 
експертиза – 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 
професионална квалификация по автотехничес-
ка  експертиза  с  рег. № 22890  от  19.02.2015 г., 
издадено от ТУ – София.

Орлин Бориславов Серафимов, средно спе-
циално образование, специалност „КИП и А“, 
придобита  професионална  квалификация  по 
„Технологии  и  безопасност  в  автомобилния 
транспорт“ – съгласно  удостоверение  с  рег. 
№ 11723/23.10.2000 г., издадено от ТУ – София.

Цветомир  Илиев  Ценов,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Транспортна 
техника и технологии“, професионална квали-
фикация  „Магистър  инженер“,  допълнителни 
квалификации:  специалност  „Оценяване  на 
машини  и  съоръжения“  и  специалност  „Из-
готвяне на автотехническа 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, висше обра-
зование, специалност „Минна електромеханика“, 
квалификация минен инженер-електромеханик.

Цветомир  Илиев  Ценов,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Транспортна 
техника и технологии“, професионална квали-
фикация  „Магистър  инженер“,  допълнителни 
квалификации:  специалност  „Оценяване  на 
машини  и  съоръжения“  и  специалност  „Из-
готвяне на автотехническа 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

Десислава  Замфирова  Замфирова,  висше 
образование, специалност „Информатика“.

5.5. Съдебна строително-техническа експер-
тиза

Илия Методиев Йорданов, висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция – пречистване“, квалификация строителен 
инженер по ВК „пречистване на водите“.

Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше об-
разование, магистър по специалност „Промиш-
лено и гражданско строителство“ с гражданска 
професионална квалификация магистър инже-
нер, бакалавър по специалност „Организация и 
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управление на тактическите подразделения на 
строителни  войски“  с  военна  професионална 
квалификация офицер.

Васил Константинов Василев, средно образо-
вание, специалност „Строител“, квалификация 
строителен техник.

Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше 
образование, специалност „Архитектура“, ква-
лификация архитект.

Виолета Борисова Рашевска, средно образо-
вание, специалност „Строител“, квалификация 
строителен  техник,  оценител  на  недвижими 
имоти.

Мариета Георгиева Димитрова, средно об-
разование,  специалност  „Строителство  и  ар-
хитектура“, квалификация строителен техник.

Виолета Николова Якимова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация среден техник – геодезист.

Милка  Тончева  Гогова-Младенова,  висше 
образование,  специалност  „Земеустройство“, 
квалификация инженер – земеустроител, оцени-
тел на земеделски земи и трайни насаждения.

Даринка Атанасова Джонова, средно образо-
вание, специалност „Геодезия и картография“, 
квалификация техник – геодезист.

Дамянка Младенова Тодорова, средно спе-
циално образование по специалността „Строи-
телство и архитектура“.

Евдокия  Йорданова  Иванова,  средно  спе-
циално образование, специалност „Геодезия и 
картография“.

Галина  Петрова  Лазарова-Иванова,  висше 
образование, специалност „Архитектура“.

Маргарита  Димитрова  Върбанова,  висше 
образование,  специалност  „Промишлено  и 
гражданско строителство“.

Анжела Младенова Паскова, висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Наталия Томова Иванова, средно специално 
образование,  специалност  „Геодезия  и  карто-
графия“.

Лиза Петкова Изатовска, висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия, карто-
графия“,  квалификация инженер по  геодезия, 
фотограметрия  и  картография,  оценител  на 
недвижими имоти, правоспособност за извърш-
ване  на  дейности  по  кадастъра,  оценител  на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Петя Красимирова Антонова-Ценкова, сред-
но образование, специалност „Строителство и 
архитектура“,  придобита  професионална  ква-
лификация „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 техноло-
гии“, квалификация машинен инженер, серти-
фикат за автоексперт – курс „Автотехничес ка 
експертиза – проблеми,  методика,  пазарна 
стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование, специалност „Автомобили – екс-
плоатация, поддържане и ремонт“ и допълни-
телна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, съгласно пред-
ставени сертификати за оценителска правоспо-
собност  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 съоръ-
жения, 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 
професионална квалификация по автотехничес-
ка  експертиза  с  рег. № 22890  от  19.02.2015 г., 
издадено от ТУ – София.

Цветомир  Илиев  Ценов,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Транспортна 
техника и технологии“, професионална квали-
фикация  „Магистър  инженер“,  допълнителни 
квалификации:  специалност  „Оценяване  на 
машини  и  съоръжения“  и  специалност  „Из-
готвяне на автотехническа 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,  висше 
образование – магистър,  специалност  „Тех-
нология  на  полимерите,  текстила  и  кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистични 
изследвания – почерк и техническо изследване 
на  документи,  трасология,  балистика,  дакти-
лоскопия и лицева идентификация“.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Инж. Лозан Викторов Станимиров,  висше 

образование – магистър,  специалност  „Тех-
нология  на  полимерите,  текстила  и  кожата“, 
допълнителни квалификации: специалност „Екс-
перт-химик в областта на криминалистичните 
изследвания“ и специалност „Криминалистични 
изследвания – почерк и техническо изследване 
на  документи,  трасология,  балистика,  дакти-
лоскопия и лицева идентификация“.
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7.4. Съдебна химико-токсикологична (токси-
кохимична) експертизa

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1.  Съдебна  ветеринарномедицинска  екс-
пертиза

Иво  Боянов  Иванов,  висше  образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“, квалифи-
кация доктор по ветеринарна медицина.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образова-

ние, специалност „Икономика“, квалификация 
агроном – икономист.

Петко Иванов Беличовски, висше образова-
ние,  специалност  „Растителна  защита“,  агро-
ном – растителна защита.

Теменужка  Иванова  Миланова,  висше  об-
разование,  специалност  „Агроинженерство, 
полевъдство“.

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, висше обра-
зование, специалност „Финанси“, квалификация 
магистър по икономика, с придобит практически 
опит в областта на земеделието.

Доц. д-р Енчо Генадиев Давидков, висше обра-
зование, специалност „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, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на  недвижими  имоти,  на  поземлени  имоти  в 
горски  територии,  на  машини  и  съоръжения 
и  на  земеделски  земи  и  трайни  насаждения 
съгласно  представени  сертификати  за  оцени-
телска правоспособност 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  горски  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 насаж-
дения, издадени от Камарата на независимите 
оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование,  специалност  „Автомобили – екс-
плоатация, поддържане и ремонт“ и допълни-
телна квалификация – оценител на недвижими 

имоти, машини и съоръжения, съгласно пред-
ставени сертификати за оценителска правоспо-
собност  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 съоръ-
жения, 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, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на  недвижими  имоти,  на  поземлени  имоти  в 
горски  територии,  на  машини  и  съоръжения 
и  на  земеделски  земи  и  трайни  насаждения, 
съгласно  представени  сертификати  за  оцени-
телска правоспособност 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  горски  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 насаж-
дения, издадени от Камарата на независимите 
оценители в България.

Милан Атанасов Златков, средно специално 
образование,  специалност  „Автомобили – екс-
плоатация, поддържане и ремонт“ и допълни-
телна квалификация – оценител на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, съгласно пред-
ставени сертификати за оценителска правоспо-
собност  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 съоръ-
жения, издадени от Камарата на независимите 
оценители в България.

Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, вис-
ше образование по специалност  „Обогатяване 
на полезни изкопаеми“; представени копия на 
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 приватизация за оценка на машини и съо-
ръжения в сферата на минната промишленост, 
строителството и електронната промишленост.

Емил Димитров Караенев, висше образова-
ние,  специалност  „Селскостопанска  техника“, 
квалификация машинен инженер, оценител на 
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машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия  и  вземания,  удостоверение  за 
професионална квалификация по автотехничес-
ка  експертиза  с  рег.  № 22890  от  19.02.2015 г., 
издадено от ТУ – София.

Цветомир  Илиев  Ценов,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Транспортна 
техника и технологии“, професионална квали-
фикация  „Магистър  инженер“,  допълнителни 
квалификации:  специалност  „Оценяване  на 
машини  и  съоръжения“  и  специалност  „Из-
готвяне на автотехническа 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 образова-
ние,  специалност  „Селскостопанска  техника“, 
квалификация машинен инженер, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия  и  вземания,  удостоверение  за 
професионална квалификация по автотехничес-
ка  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 
професионална квалификация по автотехничес-
ка  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, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на  недвижими  имоти,  на  поземлени  имоти  в 
горски  територии,  на  машини  и  съоръжения 
и  на  земеделски  земи  и  трайни  насаждения 
съгласно  представени  сертификати  за  оцени-
телска правоспособност 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  горски  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 насаж-
дения, 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 

„техник-геодезист“; придобита професионална 
компетентност в областта на ценообразуването 
на недвижимите имоти и строителството – сер-
тификат № 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 сертификат № V-10 от 11.11.2002 г., издаден 
от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за завър-
шен 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, специалност 
„Лесоползване и икономика на горското стопан-
ство“ и допълнителна квалификация оценител 
на недвижими имоти, на поземлени имоти в 
горски територии, на машини и съоръжения 
и  на  земеделски  земи  и  трайни  насаждения 
съгласно представени  сертификати  за оцени-
телска правоспособност 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  горски  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“, квалифика-
ция инженер по горско стопанство, сертификат 
за  оценителска  правоспособност  за  оценка 
на поземлени имоти в горски територии, рег. 
№ 820100333 от 9.04.2012 г., издаден от Кама-
рата на независимите оценители в България.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование, 

специалност  „Молекулярна  и  функционална 
биология“, квалификация биохимик – клиничен 
химик, кандидат на биологичните науки – мо-
лекулярно-генетична  идентификация  и  опре-
деляне произход на животни и пол на птици, 
определяне състав и произход на хранителни 
продукти,  суровини  и  фуражи,  включително 
генно-модифицирани организми (ГМО), с мо-
лекулярно-генетични методи.

Пламен Любенов Ерменков, висше образо-
вание, професионална квалификация експерт-
кинолог.

Анюта  Петрова  Каменова-Борин,  висше 
образование, специалност „История“.

Иван Венециев Пешунов, висше образова-
ние, специалност „Публична администрация“, 
трудовоправни спорове.

Доброслав Йорданов Добрев, средно обра-
зование, специалност „Икономика, управление 
и финанси на търговията“, допълнителни ква-
лификации: специалност „Оценител на гълъби, 
кокошоподобни, декоративни и пойни птици“.
805
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5. – Министърът на енергетиката на основание 
постъпило  заявление  за  проучване  на  подзем-
ни богатства във връзка  с чл. 39,  ал. 1,  т. 3 от 
Закона за подземните богатства (ЗПБ) открива 
производство по предоставяне на разрешение за 
проучване  на  скалнооблицовъчни  материали, 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ, в 
площ „Градешки баир“, разположена в землищата 
на  с. Катунище  и  с. Жеравна,  община  Котел, 
област Сливен, описана със следните гранични 
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

№  Х (m) Y (m)

1. 4741068,0 458059,7

2. 4741055,7 459759,0

3. 4740555,9 459755,4

4. 4740552,3 460255,2

5. 4740052,5 460251,6

6. 4740061,3 459045,1

7. 4740161,8 459061,0

8. 4740414,2 458978,9

9. 4740468,7 458735,6

10. 4740547,9 458550,2

11. 4740365,6 458291,5

12. 4740191,1 458154,4

13. 4740069,1 458418,9

14. 4740068,4 458052,5
815

51. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, 
офис Габрово, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220007-091-0000074/8.02.2022 г., издадено от 
Цанка  Пенева  на  длъжност  главен  публичен 
изпълнител  при  същата  дирекция,  възлага  на 
Калинка Георгиева Генкова, ЕГН 6907162199, с 
адрес: Габрово, ул. Христо Ботев № 29, ет. 5, ап. 
18, следния недвижим имот: търговски обект – ма-
газин, първи етаж от сграда със застроена площ 
150 кв. м, състоящ се от преддверие, санитарен 
възел, търговска зала, кухня, съблекалня, баня, 
стая за почивка и две складови помещения, за-
едно с прилежащите части от избено помещение: 
маза, намиращ се в УПИ VI, кв. 12 по плана на 
с. Батошево,  двуетажна  тьрговско-администра-
тивна сграда със ЗП 340 кв. м, площ 150 кв. м, 
намиращ  се  в  с. Батошево,  община  Севлиево, 
област  Габрово,  с  граници:  улица  с  о.т. 21-22; 
улица с о.т. 22-24; УПИ ІІ-69; УПИ ІІІ-68; УПИ 
IV-64; носеща конструкция – масивна стомано-
бетонна, за сумата от 34 290 лв. Собствеността 
преминава у купувача от датата на постановлени-
ето за възлагане и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождение на имота.
837

52. – Военната академия „Г. С. Раков-
ски“ – София,  обявява  конкурс  за  заемане  на 
академична длъжност главен асистент за цивилен 
служител в област на висшето образование 9. Си-

гурност и отбрана, професионално направление 
9.1. Национална сигурност, научна специалност 
„Военнополитически проблеми на сигурността“, 
за преподаване на учебни дисциплини съгласно 
учебния план за придобиване на образователно-
квалификационна степен „магистър“ в катедра 
„Специална подготовка“ на филиал „Информация 
и сигурност“ – един. Срок за подаване на докумен-
ти за участие в конкурса: 2 месеца от обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. За дата на по-
даване на документите от кандидатите се счита 
датата на  завеждането им в регистратурата на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията 
към кандидатите и необходимите документи за 
участие в конкурса са определени със Заповед 
№ СИ29-РД03-19 от 1.02.2022 г. на началника на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и 
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 
№ 82, тел. 02/92-26-512.
807

2. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти 
по  професионално  направление:  2.1. Филология 
(Класически езици и епиграфика) – един за нуждите 
на ФКНФ; 2.1. Филология (Български език) – един 
за  нуждите  на  ДЕО;  3.5.  Обществени  комуни-
кации и  информационни науки  (Управление  на 
аудиовизуално съдържание) – един за нуждите на 
ФЖМК, всички със срок за подаване на документи 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Списъкът с необходимите документи е определен 
в Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъж-
ности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи 
се подават в ректората, Информационен център, 
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, 
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. При-
емно време – от 15 до 17 ч. Документи могат да 
се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.
759

13. – Нов български университет – София, 
обявява следните конкурси за доценти: в област 
на  висше  образование  8.  Изкуства,  професио-
нално  направление  8.4.  Театрално  и  филмово 
изкуство – един; в област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.6. Право (облигационно 
право) – един. Срок за подаване на документи – 2 
месеца от обнародване на обявата в „Държавен 
вестник“. Документите се подават в Нов български 
университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел 
„Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.
887

1. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурс за доцент 
по 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни 
и  оптични  свойства  на  кондензираната  мате-
рия) – един, със срок 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в 
ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, 
ет. 2, кабинет 205, тел. 02/81 63 120 и 02/81 63 136.
773

74. – Техническият университет – Варна, обя-
вява конкурси за прием и обучение на докторанти 
по  държавна  поръчка  за  учебната  2021/2022 г., 
сесия  II,  на  основание  Решение  на МС № 437 
от 2.06.2021 г., чл. 3 от ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 4 и 
чл. 68 от ЗВО съгласно приложенoто. В срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
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кандидатите подават по електронен път (скани-
рани и изпратени на посочения по-долу e-mail) 
или на място в ТУ – Варна, следните документи: 
заявление (типов образец, попълва се при пода-
ването); a. заявление за конкурс редовна докто-
рантура (заявлението да се попълни на хартиен 
носител и да се изпрати сканирано с подпис); 1. 
автобиография; 2. диплома за придобита обра-
зователно-квалификационна  степен  „магистър“ 
с приложението (оригинал и копие, заверено с 
„вярно с оригинала“); 3. удостоверение за признато 
висше образование, ако дипломата е издадена от 
чуждестранно висше училище; 4. други докумен-
ти,  удостоверяващи  интереси  и  постижения  в 
съответната научна област; 5. такса за конкурсен 
изпит  по  специалността – 60 лв.  на  основание 
уведомление за допускане на кандидата до: „Кан-
дидатдокторантски изпит по специалността“, и 
такса за езиков изпит – 30 лв. (заплаща се след 
успешно положен  кандидатдокторантски изпит 
по специалността); 6. декларация за съгласие за 
обработка на лични данни: линк за изтегляне на 
декларация. Справки и приемане на необходимите 
документи по електронен път: ТУ – Варна, стая 
319  НУК,  експерт – ТИД – Св.  Симеонов,  тел. 
052/383 242; e-mail: simeonov@tu-varna.bg.

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направле-

ния и докторски програми

Форми 
на обу-
чение – 
редовна

(бр.)

3. Социални, стопански и правни науки

3.4. Социални дейности

Социална  работа,  психологи-
чески  изследвания  и  социална 
политика

1

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Приложна механика 1

Технология на машиностроител-
ните материали 2

Технология на машиностроенето 2

Двигатели с вътрешно горене 1

Машинознание и машинни еле-
менти 1

5.2. Електротехника, електроника и авто-
матика

Електронизация  2

Електрически машини и апарати 2

Електротехнологии и нанотехно-
логии в електротехниката 2

Електроснабдяване  и  електро-
обзавеждане 2

Теория  на  автоматичното  уп-
равление 2

Автоматизация  на  производ-
ството 1

Теоретична електротехника 1

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направле-

ния и докторски програми

Форми 
на обу-
чение – 
редовна

(бр.)

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуни-
кационната техника  2

Автоматизирани  системи  за 
обработка  на  информация  и 
управление

2

Системно програмиране 2

Компютърни системи, компле-
кси и мрежи 1

Комуникационни мрежи и сис-
теми 3

5.4. Енергетика

Топлотехника 1

Електроенергийни системи 1

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Управление  на  кораби  и  кора-
боводене 2

Управление  и  организация  на 
промишления транспорт (воден 
транспорт)

2

Електрообзавеждане на кораба 1

Корабостроене и кораборемонт 1

Корабни силови уредби, машини 
и механизми 1

Системи и устройства за опаз-
ване на околната среда 1

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 1

Организация  и  управление  на 
производството (индустрия) 1

888
73. – Медицинският университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна,  обявява  конкурс 
за  допълнителен  прием  на  редовни  и  задочни 
докторанти за учебната 2021/2022 г. в рамките на 
утвърдения брой с Решение № 437 от 2.06.2021 г. 
на  Министерския  съвет  по  области  на  висше 
образование,  професионални  направления  и 
докторски програми, както следва:

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направ-
ления и докторски програми

Форма на 
обучение

ре-
довна

за-
дочна

1 2 3 4

7. Здравеопазване и спорт    

7.1. Медицина    

  Кардиология 3
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Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направ-
ления и докторски програми

Форма на 
обучение

ре-
довна

за-
дочна

1 2 3 4

 
Медицинска  радиология  и 
рентгенология  (вкл.  използ-
ване на радиоактивни изотопи)

1

Психиатрия 1

Социална медицина и органи-
зация на здравеопазването и 
фармацията

1

Хирургия 2 1

Общо: 8 1

Подробна  информация  относно  необходи-
мите документи за кандидатстване можете да 
намерите  на  интернет  страницата  на  Меди-
цинския университет – Варна, секция „Научна 
дейност“, раздел „Конкурси“. Срокът за подаване 
на документи е 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. За справки и подаване на 
документи: Медицински университет – Варна, 
ул. Марин Дринов № 55, отдел „Докторантско 
училище“, стая № 318; тел.: 052/677-056, e-mail: 
doktorantite.muvarna@gmail.com,  phd.school@
mu-varna.bg.
788

147. – Медицинският университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов“ – Варна, обявява кон-
курси  за  заемане  на  академични  длъжности, 
както следва: професор – област на висше об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Урология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуж-
дите  на  Учебен  сектор  „Урология“,  Катедра 
„Хирургични болести“ към Факултет „Медицина“ 
и 0,5 щатна длъжност за Клиника по урология 
към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; 
допълнителни условия: да не се прилага изиск-
ването на чл. 137, ал. 1, т. 6 от Правилника за 
развитие на академичния състав в Медицинския 
университет – Варна; област на висше образо-
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионал-
но  направление  7.1.  Медицина,  специалност 
„Социална медицина и организация на здраве-
опазването  и  фармацията“  (българоезично  и 
англоезично  обучение) – един  за  нуждите  на 
Катедра „Социална медицина и организация на 
здравеопазването“ към Факултет „Обществено 
здравеопазване“; изисквания към кандидатите: 
ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“; 
ОНС „доктор“ по специалност „Социална ме-
дицина и организация на  здравеопазването и 
фармацията“; доцент – област на висше обра-
зование 7. Здравеопазване и спорт, професио-
нално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Съдебна психиатрия“ – един, 0,5 щатна длъж-
ност  за  нуждите  на  Катедра  „Психиатрия  и 
медицинска  пси холог и я“  к ъм  Фак ул т е т 
„Медицина“  и  0,5  щатна  длъжност  за  Първа 
психиатрична  клиника  към  УМБАЛ  „Света 

Марина“ – ЕАД – Варна;  допълнителни  усло-
вия: придобита ОНС „доктор“ по „Психиатрия“; 
област на висше образование 4. Природни на-
уки, математика и информатика, професионал-
но направление 4.2. Химически науки, специ-
алност „Химия“ – двама за нуждите на Катедра 
„Химия“ към Факултет „Фармация“; област на 
висше образование 4. Природни науки, мате-
матика и информатика, професионално направ-
ление  4.3.  Биологически  науки,  специалност 
„Биология“ – един  за  нуждите  на  Катедра 
„Биология“ към Факултет „Фармация“; допъл-
нително  условие:  придобита  специалност  по 
„Медицинска биология“; област на висше об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Хирургия“ – един,  0,5  щатна  длъжност  за 
нуждите на Катедра  „Обща и оперативна хи-
рургия“ към Факултет „Медицина“ и 0,5 щатна 
длъжност за Първа клиника по хирургия към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.1.  Медицина, 
специалност „Очни болести“ – един, 0,5 щатна 
длъжност  за  н уждите  на  Учебен  сек тор 
„Медицински  оптик“  към  Медицинския  ко-
леж – Варна ,   и  0 , 5  щатна  д лъжнос т  з а 
СБОБАЛ – Варна – ЕООД;  допълнителни  из-
исквания:  ОКС  „магистър“  по  „Медицина“  и 
придобита  специалност  по  „Очни  болести“; 
главен асистент – област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт, професионално на-
п ра в ление  7.1 .   Медицина ,   спец иа лно с т 
„Гастроентерология“ – един,  0,5 щатна  длъж-
ност за нуждите на Учебен сектор по гастроен-
терология, хепатология и хранене, Втора кате-
дра  по  вътрешни  болести  към  Факултет 
„Медицина“ и 0,5 щатна длъжност за нуждите 
на  Клиника  „Хепатогастроентерология“  към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.1.  Медицина, 
специалност  „Хематология  и  преливане  на 
кръв“ – двама, по 0,5 щатна длъжност за нуж-
дите на Учебен сектор по хематология, Втора 
катедра  по  вътрешни  болести  към  Факултет 
„Медицина“ и по 0,5 щатна длъжност за нуж-
дите на Клиниката по хематология към УМБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на вис-
ше  образование  7.  Здравеопазване  и  спорт, 
професионално  направление  7.1.  Медицина, 
специалност  „Анестезиология  и  интензивно 
лечение“ – един,  0,5 щатна  длъжност  за нуж-
дите  на  Катедра  „Анестезиология,  спешна  и 
интензивна медицина“ към Факултет „Медицина“ 
и 0,5 щатна длъжност за нуждите на Клиника 
„Анестезиология  и  интензивно  лечение“  към 
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област 
на висше образование 4. Природни науки, ма-
тематика и информатика,  професионално на-
правление 4.1. Физически науки, специалност 
„Медицинска  физика“ – един  за  нуждите  на 
Катедра „Физика и биофизика“ към Факултет 
„Фармация“;  област  на  висше  образование  7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление  7.4.  Обществено  здраве,  специалност 
„Управление  на  здравните  грижи“  (българо-
езично обучение) – един за нуждите на Учебен 
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сектор „Медицинска сестра“, Катедра „Здравни 
грижи“  към  Факултет  „Обществено  здраве-
опазване“;  допълнителни  условия:  придобита 
ОКС „магистър“ по специалност „Управление 
на здравните грижи“ и професионална квали-
фикация по специалност „Медицинска сестра“; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и  спорт,  професионално  направление  7.1. 
Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, 
комунална,  училищна,  радиационна  и  др.)“ 
(българоезично и англоезично обучение) – един 
за нуждите на Учебен сектор „Хигиена“, Катедра 
„Хигиена  и  епидемиология“  към  Факултет 
„Обществено  здравеопазване“;  допълнителни 
условия:  придобити  ОКС  „магис т ър“  по 
„Медицина“  и ОНС  „доктор“  по  специалност 
„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, 
радиационна и др.)“; област на висше образо-
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионал-
но направление 7.2. Дентална медицина, спе-
циалност „Оперативно зъболечение и ендодон-
тия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на 
Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“ към Факултет „Дентална медицина“; 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и  спорт,  професионално  направление  7.2 . 
Дентална медицина, специалност „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“ – един за нуждите 
на  Катедра  „Консервативно  зъболечение  и 
орална  патология“  към  Факултет  „Дентална 
медицина“;  област  на  висше  образование  7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление  7.2.  Дентална  медицина,  специалност 
„Детска дентална медицина“ – един за нужди-
те на Катедра „Детска дентална медицина“ към 
Факултет „Дентална медицина“; област на вис-
ше  образование  7.  Здравеопазване  и  спорт, 
професионално направление 7.2. Дентална ме-
дицина,  специалност  „Протетична  дентална 
медицина“ – двама, по 0,5 щатна длъжност за 
нуждите на Катедра „Клиника на протетична-
та дентална медицина“ към Факултет „Дентална 
медицина“;  област  на  висше  образование  4. 
Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, специалност „Паразитология и хелмин-
тология“ – един за нуждите на Учебен сектор 
по  инфекциозни  болести  и  паразитология, 
Катедра „Инфекциозни болести, паразитология 
и   д е рмат ов енер оло г и я “   к ъм  Фа к у л т е т 
„Медицина“; изисквания към кандидатите: ОКС 
„магистър“ по „Медицина“ и придобита ОНС 
„доктор“  по  специалност  „Паразитология  и 
хелминтология“ в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информати-
ка, професионално направление 4.3. Биологически 
нау ки;  облас т  на  висше  обра зование  7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
л е н и е   7 . 1 .   М е д и ц и н а ,   с п е ц и а л н о с т 
„Психиатрия“ – един,  0,5  щатна  длъжност  за 
нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска 
психология“  към Факултет  „Медицина“  и  0,5 
щатна  длъжност  за  Трета  психиатрична  кли-
ника за лечение на психози (психични разстрой-
ства) в старческа възраст към УМБАЛ „Света 
Марина“ – ЕАД – Варна; област на вис ше об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 

„Психиатрия“ – един,  0,5  щатна  длъжност  за 
нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска 
психология“  към Факултет  „Медицина“  и  0,5 
щатна длъжност за Четвърта клиника по дет-
ско-юношеска психиатрия към УМБАЛ „Света 
Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Психиатрия“ – един,  0,5  щатна  длъжност  за 
нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска 
психология“  към Факултет  „Медицина“  и  0,5 
щатна длъжност  за Втора психиатрична кли-
ника  към  УМБАЛ  „Света  Марина“ – ЕАД – 
Варна; област на висше образование 3. Социални, 
стопански  и  правни  науки,  професионално 
направление  3.2.  Психология,  специалност 
„Медицинска  психология“ – един,  0,5  щатна 
длъжност за нуждите на Катедра „Психиатрия 
и  медицинска  психология“  към  Факултет 
„Медицина“  и  0,5  щатна  длъжност  за  Първа 
психиатрична  клиника  към  УМБАЛ  „Света 
Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Обща и клинична патология“ – двама, по 0,5 
щатна длъжност за нуждите на Катедра „Обща 
и  клинична  патология,  съдебна  медицина  и 
деонтология“ към Факултет „Медицина“ и по 
0,5  щатна  длъжност  за  Клиника  по  обща  и 
клинична  патология  към  УМБАЛ  „Света 
Марина“ – ЕАД – Варна; област на вис ше об-
разование  4.  Природни  науки,  математика  и 
информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, специалност „Биология“ – 
двама за нуждите на Катедра „Биология“ към 
Факултет „Фармация“; област на висше обра-
зование 7. Здравеопазване и спорт, професио-
нално  направление  7.4.  Обществено  здраве, 
специалност „Управление на здравните грижи“ 
(българоезично  обучение) – един  за  нуждите 
на Учебен  сектор  „Инспектор по  обществено 
здраве“ към Медицинския колеж – Варна; до-
пълнителни  изисквания:  професионална  ква-
лификация по специалност „Санитарен инспек-
тор“; преподавателски стаж – най-малко 5 го-
д ини ;   облас т  на  висше  обра зование  7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление  7.4.  Обществено  здраве,  специалност 
„Управление на общественото здраве“ (англо-
езично  и  българоезично  обучение) – един  за 
нуждите  на  Катедра  „Социална  медицина  и 
организация на здравеопазването“ към Факултет 
„Обществено здравеопазване“; изисквания към 
кандидатите: ОКС „магистър“ по специалност 
„Социален мениджмънт“, придобита ОНС „док-
тор“.  Срокът  за  подаване  на  документи  е  2 
месеца от датата на обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. За справки и докумен-
т и –  Мед и ц инск и  у н и в ер си т е т  –  Варна , 
ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно раз-
витие“,  ет. 3,  стая  № 320,  тел.:  052/677-055  и 
052/677-156.
749

92. – Икономическият университет – Варна, 
на основание Решение № 437 от 2.06.2021 г. на 
Министерския  съвет  и  решения  на  съответни-
те факултети преобявява  конкурс  за прием на 
докторанти за учебната 2021/2022 г. по следните 
докторски програми:
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№
Професионално 
направление

Докторска програма

Държавна поръчка

редовно 
обучение

задочно 
обучение

1. 3.8. Икономика
Политическа  икономия  (обща  икономическа 
теория)

2

2. 3.8. Икономика Финанси 2

3. 3.8. Икономика Статистика и демография 1

4. 3.8. Икономика
Счетоводна  отчетност,  контрол  и  анализ  на 
стопанската дейност

4 1

5. 3.8. Икономика Икономика и управление (търговия) 1

6. 3.8. Икономика Индустриален бизнес 1

7. 3.8. Икономика Аграрен бизнес 1

8. 3.8. Икономика Стокознание 1

9. 3.8. Икономика Оптимално управление на икономически системи 1

10. 3.8. Икономика
Световно  стопанство  и  международни 
икономически отношения

2

11. 3.8. Икономика
Приложение  на  изчислителната  техника  в 
икономиката

3

12. 3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм) 1

13.
4.6. Информатика и 
компютърни науки

Информатика
2

   Общо: 22 1

Срок  за  подаване  на  документи  в  отдел 
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. За документи и информация: Иконо-
мически  университет – Варна,  отдел  „Научно-
изследователска  дейност  и  докторантура“,  каб. 
503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.
bg, nidd@ue-varna.bg.
806

90. – Технически университет – Габрово, на 
основание Решение на МС № 437 от 2.06.2021 г. 
и решение на Академичния съвет от 1.02.2022 г. 
преобявява  конкурс  за  прием  на  докторанти 
по държавна поръчка, редовна и задочна фор-
ма  на  обучение,  за  учебната  2021/2022 г.  по 
следните  докторски  програми:  редовна форма 
на обучение:  професионално  направление  5.1. 
Машинно  инженерство,  докторски  програми: 
Рязане  на  материалите  и  режещи  инструмен-
ти – един  брой;  Хидравлични  и  пневматични 
задвижващи  системи – два  броя;  Машини  и 
съоръжения  за  леката  промишленост – един 
брой;  Точно  уредо строене – един  брой;  про-
фесионално направление  5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика, докторски програми: 
Електроснабдяване и електрообзавеждане – един 
брой; Светлинна техника и източници на свет-
лина – един  брой;  Елементи  и  устройства  на 
автоматиката и изчислителната техника – един 
брой;  професионално  направление  5.3.  Кому-
никационна и компютърна техника, докторски 
програми: Компютърни системи, комплекси и 
мрежи – един брой; Автоматизация на инженер-

ния труд и системи за автоматизирано проекти-
ране – един брой; Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление – един 
брой; професионално направление 5.6. Матери-
али  и  материалознание,  докторска  програма: 
Материалознание и технология на машиностро-
ителните материали – един брой; задочна форма 
на обучение:  професионално  направление  5.2. 
Електротехника, електроника и автоматика, док-
торски програми: Електромеханика – един брой; 
Електроснабдяване и електрообзавеждане – един 
брой; Светлинна техника и източници на свет-
лина – един брой; професионално направление 
5.3.  Комуникационна  и  компютърна  техника, 
докторски  програми:  Компютърни  системи, 
комплекси и мрежи – един брой; Автоматизация 
на  инженерния  труд  и  системи  за  автомати-
зирано  проектиране – един  брой. Необходими 
документи: заявление, автобио графия, диплома 
за  придобита  образователно-квалификационна 
степен  „магистър“  и  приложението  към  нея. 
Срок  за  подаване  на  документи:  2  месеца  от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справ-
ки:  Технически  университет – Габрово,  ул. Х. 
Димитър № 4, Габрово, „Научно развитие“, тел. 
066/827-238.
774

7. – Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски“ преобявява конкурси за учебната 
2021/2022 г.  за  редовни  и  задочни  докторанти 
съгласно Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Ми-
нистерския съвет:



БРОЙ  14   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   99   

№
по
ред

Шифър Област на висше образование, професионално направление, 
докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“

редовно задочно

1 2 3 4 5

I. 3. Социални, стопански и правни науки 

3.1. Социология, антропология и науки за културата

1. Науки за културата 1 -

2. Социална антропология 1 -

3. Социология  4 -

4. Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм 1 -

3.3. Политически науки

1. Политически науки 1 1

3.7. Администрация и управление 

1. Социално управление 1 -

3.8. Икономика 

1. Икономика и управление (индустрия) 1 1

2. Маркетинг - 1

3. Финанси и счетоводство 1 1

4. Политическа икономия 1 1

5. История на икономическите учения 1 -

II. 4. Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки 

1. Физика на кондензираната материя 1 1

4.2. Химически науки

1. Органична химия 3 -

2. Технология на неорганичните вещества 1 -

4.3. Биологически науки

1. Биохимия  1 -

III. 5. Технически науки

5.3. Комуникационна и компютърна техника

1. Автоматизация  на  области  от  нематериалната  сфера 
(медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

1 -

Общо: 20 6

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля 
се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат; 3. дипломи за 
висше образование с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с 
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приложенията (оригинал и копие) или нотариално 
заверени копия от тях; 4. документ за признато 
висше образование (ОКС „магистър“), ако то е 
придобито в чужбина; 5. други документи, удос-
товеряващи интересите и постиженията в съот-
ветната научна област; 6. документ за платени 
такси за явяване на конкурсен изпит – 30 лв. за 
първи изпит и 20 лв. за всеки следващ; таксите 
се внасят в касата, намираща се в сградата на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 
ректорат. Срок  за  подаване  на  документите:  2 
месеца от  датата на обнародване в  „Държавен 
вестник“, на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24, 
стая № 123, тел. 032/261 406.
813

92. – Университетът по хранителни техноло-
гии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия 
за приемане на редовни и задочни докторанти по 
държавна поръчка за учебната 2021/2022 година 
съгласно приложението в съответствие с решение 
на АС на УХТ, протокол № 22 от 21.12.2021 г., и 
Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския 
съвет,  със  срок  2  месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Кандидатите подават след-
ните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 
1. заявление за участие в конкурса (по образец); 
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на 
дипломата  за  завършена  образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и приложението 
към нея; 4. документ за платена такса за участие 
в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 
60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се 
извършва в касата на УХТ; 5. медицинско сви-
детелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 
7. свидетелство за съдимост. Всички документи 
се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, 
в  законоустановения двумесечен  срок от обна-
родване на обявата в „Държавен вестник“; тел. 
за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти по дър-
жавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 

2021 – 2022 година

Ши-
фър

Области на висше образова-
ние, професионални направ-
ления и докторски програми

Форма на 
обучение

ре-
дов-
на

за-
доч-
на

1 2 3 4

5. Технически науки

5.4. Енергетика

Промишлена топлотехника 1

5.11. Биотехнологии

Технология на биологично ак-
тивните вещества

1

5.12. Хранителни технологии

Технология на месото и рибата 1

Технология на млякото и млеч-
ните продукти

1

Технология  на  плодовите  и 
зеленчуковите консерви

1

880

1. – Аграрният университет – Пловдив, обявя-
ва конкурси за докторанти – български граждани 
и граждани на ЕС, за учебната 2021/2022 г. по 
следните специалности:

Ши-
фър

Области на вис-
ше образование, 
професионални 

направления и док-
торски програми

Форми на 
обучение

ре-
дов-
на

за-
доч-
на

дис-
тан-
цион-

на

са-
мос-
тоя-
тел-
на

1 2 3 4 5 6

6. Аграрни науки и ве-
теринарна медицина

1 2

6.1. Растениевъдство 2

Зеленчукопроизвод-
ство

2

6.2. Растителна защита 1

Растителна  защита 
(хербология)

1

Общо: 1 2
Допускането  на  кандидатите  до  конкурса, 

организирането и провеждането на конкурсните 
изпити се извършват съгласно условията и по реда, 
определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. 
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“  кандидатите  за  докторанти  подават 
заявление  до  ректора  на  Аграрния  универси-
тет – Пловдив, за участие в конкурса, към което 
прилагат  следните  документи:  автобиография; 
диплома  за придобита образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ – копие и оригинал 
(връща се на кандидата след проверка на данни-
те); минимален успех от курса на следване – мн. 
добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши 
училища представят легализирана от МОН ди-
плома; кандидатите могат да прилагат и други 
документи, удостоверяващи техни постижения в 
съответната научна област; документ за платена 
такса – 80 лв.
829

400. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, 
обявява  конкурс  за  академичната  длъжност 
главен асистент за цивилен служител в катедра 
„Кораборемонт“  във  факултет  „Инженерен“  в 
област на висше образование 5. Технически нау-
ки, професионално направление 5.5. Транспорт, 
корабоплаване  и  авиация,  научна  специалност 
„Технология и организация на корабостроенето и 
кораборемонта“, учебни дисциплини: „Поддържа-
не и ремонт на кораба“ и „Техническа химия“ – за 
едно място, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 
43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на учили-
щето: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: 
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил 
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
855

14. – Висшето училище по мениджмънт, Варна, 
обявява  конкурс  за  доцент  по  професионално 
направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност „Маркетинг и мениджмънт 
в  изкуствата“ – един.  Кандидатите  трябва  да 
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владеят  отлично  английски  език – минимум 
ниво В2 съгласно Европейската езикова рамка. 
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи – в сградата 
на ВУМ, Варна,  ул. Оборище № 13А,  стая 401, 
тел. 052/300 680.
781

8. – Институтът по биоразнообразие и екоси-
стемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурси за следните академични длъж-
ности: професор по професионално направление 
4.3.  Биологически  науки,  научна  специалност 
„Ботаника“, за нуждите на изследователска група 
„Растителни биотехнологии и ех situ опазване на 
редки,  лечебни  и  ароматни  растения“,  секция 
„Приложна  ботаника“  на  отдел  „Растително  и 
гъбно  разнообразие  и  ресурси“ – един;  главен 
асистент  по  професионално  направление  4.3. 
Биологически  науки,  научна  специалност  „Зо-
ология“,  за  нуждите  на  секция  „Екология  на 
съобществата и консервационна биология“ към 
отдел  „Екосистемни  изследвания,  екологичен 
риск и консервационна биология“ – един. Срок 
за  подаване  на  документи – 2 месеца  от  обна-
родването в „Държавен вестник“. Изискванията 
към  кандидатите  и  документите  по  конкурса 
са  публикувани  на  сайта  на  института:  www.
iber.bas.bg.  Справки:  при  научния  секретар  на 
ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на 
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
836

139. – Институтът по металознание, съоръже-
ния и технологии с Център по хидро- и аероди-
намика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, 
обявява конкурси: за академична длъжност доцент 
по научна специалност „Теория на кораба“ в на-
учна област 5. Технически науки, професионално 
направление  5.5.  Транспорт,  корабоплаване  и 
авиация – един за нуждите на Научна секция „Ко-
рабна хидродинамика и аеродинамика“ към ЦХА 
на института;  за  академична  длъжност  доцент 
по научна специалност „Механика на флуидите“ 
в научна област 4. Природни науки, математика 
и  информатика,  професионално  направление 
4.5. Математика – един  за  нуждите  на Научна 
секция „Океанско инженерство, хидротехника и 
възобновяеми морски енергийни източници“ към 
ЦХА на института, двата със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в института, София, бул. Шипченски 
проход № 67, отдел „Организация и управление 
на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
817

52. – Националният център по обществено 
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, 
обявява конкурси за доценти – 2 броя, по област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално  направление  7.1  Медицина  по 
„Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за 
нуждите на отдел „Анализ на здравни политики 
и  акредитационни  процедури“  към  дирекция 
„Промоция на здраве и превенция на болестите“) 
със срок за подаване на документи 2 месеца от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи  се  приемат  на  адрес:  1431  София, 
бул. Акад.  Иван  Гешов  № 15,  НЦОЗА,  ет. 4, 
деловодство;  справки – на  тел.:  02/80-56-420, 
02/80-56-286.
780

6. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – измене-
ние на план за регулация – изменение на план 
за  улична  регулация  (ИПУР)  между  о.т. 12  и 
о.т. 14 – ул. Теменуга, прилежаща на кв. 12, м. В.з. 
Китката, и на неурегулирани поземлени имоти 
с идентификатори 37914.6846.124, 37914.6846.125, 
37914.6846.504,  37914.6846.126  и  37914.6846.5434; 
ИПУР на задънена улица от о.т. 12а и о.т. 12б; 
ИПР за УПИ V-1411 и наложеното от това ИПР 
на съседни УПИ VII-1396, УПИ I-1410, УПИ VI-
1410, УПИ IV-1435 и УПИ VIII-1411, м. В.з. Кит-
ката, район „Панчарево“. Проектът е изложен в 
Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и  искания  по  проекта  до  главния  архитект  на 
Столичната община чрез Район „Панчарево“.
884

21. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 755 по 
протокол № 43 от 21.11.2021 г. на СОС е одобрен 
проект  за  подробен  устройствен  план:  проект 
за  изменение  на  плана  за  улична  регулация 
на улица от о.т. 14е до о.т. 14ж, м. С. Лозен, за 
създаване на нова задънена улица от о.т. 14ж до 
о.т. 14к (нова), м. С. Лозен, район „Панчарево“; 
проект за изменение на плана за регулация на 
УПИ  II-4898 – „за  ЖС“,  и  УПИ III-4899 – „за 
жилищно строителство“, кв. 154А, м. С. Лозен, 
и създаване на нови УПИ II-4898 – „за жилищно 
строителство“,  и  УПИ  III-4899 – „за  жилищно 
строителство“, и план за регулация за урегулиране 
на поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3033 
за създаване на нов УПИ V-3033 – „за жилищно 
строителство“,  в  кв. 154А“,  м.  С. Лозен,  район 
„Панчарево“;  проект  за  изменение  на  план  за 
застрояване за нови УПИ II-4898 – „за жилищно 
строителство“, УПИ III-4898 – „за жилищно стро-
ителство“, и УПИ V-3033 – „за жилищно строител-
ство“, кв. 154А“, м. С. Лозен, район „Панчарево“. 
Решението  и  одобреният  проект  на  подробен 
устройствен  план  са  публикувани  на  интернет 
страницата на Столичната община – Направле-
ние  „Архитектура  и  градоустройство“  (office@
sofia-agk.com),  и  са  изложени  за  запознаване  в 
Район  „Панчарево“.  Решението  може  да  бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и  градоустройство“ 
на Столичната община.
889

57. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4  от  ЗОС  съобщава,  че  по  реда  на  чл. 62, 
ал. 2  от  АПК  е  издадена  заповед  за  поправка 
на  заповед  за  отчуждаване на недвижим имот 
във  връзка  с  реализацията на обект:  „Участък 
от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и 
кв. 9,  м.  Хаджи  Димитър – част – за  отчужда-
ване на част от ПИ № 68134.600.569“, а именно: 
Със Заповед № СОА21-РД40-194 от 2.12.2021 г. на 
кмета на Столичната община е поправена Запо-
вед за отчуждаване на поземлен имот по глава 
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трета от ЗОС № СОА21-РД40-140 от 30.09.2021 г. 
в  частта,  с  която  са  определени  собственици-
те  на  имота  и  полагащото  им  се  равностойно 
парично  обезщетение,  като  вместо  „Буларго-
хим“ – ЕООД,  се  чете  „Булагрохим“ – ЕООД. 
Дружествата  „Булагрохим“ – ЕООД, и  „Кей ес 
пропърти 18“ – ООД, не са открити на посочените 
в търговския регистър адреси за съобщаване на 
административния акт. Обявлението да се обна-
родва в „Държавен вестник“, да се публикува на 
интернет  страницата на Столичната  община и 
копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Подуяне“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на района.
769

66. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 823 по 
протокол № 44 от 16.12.2021 г. на СОС са одо-
брени ПУП – ИПРЗ, ИПУР, РУП и план-схеми 
в кв. Модерно предградие, ПИ с идентификатори 
68134.2823.2958 и 68134.2823.2730 по КККР, район 
„Връбница“, както следва: 

1. Изменение на план за регулация за зали-
чаване на УПИ I-1780, 1784, 1785, 1816, 1829, 1830, 
1831, 1832, 1837, 1839, 1843, 1871, 1897, 1900, 1903, 
1909, 1916, 1925, 1926, 1953, 1954, 1959, 1973, 2082, 
2046, 2083, 2158, 2272, 2284, 2328, 2364, 2273 „за 
търговски комплекс и тп“, кв. 4, и създаване на 
нови УПИ в  нови  квартали:  кв. 4  (част),  нови 
УПИ І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и 
коо“, УПИ ІІІ-2958 „за жс, коо и детски център“ 
и УПИ ІV-2958 „за жс и коо“; кв. 4а, нови УПИ 
І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и коо“, 
УПИ ІІІ-2958 „за жс и коо“, УПИ ІV-2958 „за жс 
и коо“, УПИ V-2958 „за жс и коо“ и УПИ VI-2958 
„за жс и коо и детски център“; кв. 4б, нови УПИ 
І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и коо“, 
УПИ ІІІ-2958 „за жс и коо“, УПИ ІV-2958 „за жс 
и коо“, УПИ V-2958 „за жс и коо“, УПИ VІ-2958 
„за  жс  и  коо“,  УПИ VІІ-2958  „за  жс  и  коо“  и 
УПИ VІІІ-2958 „за жс и коо“; кв. 4в, нови УПИ 
І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и коо“, 
УПИ ІІІ-2958 „за жс и коо“, УПИ ІV-2958 „за жс 
и коо“, УПИ V-2958 „за жс и коо“, УПИ VІ-2958 
„за  жс  и  коо“,  УПИ VІІ-2958  „за  жс  и  коо“  и 
УПИ VІІІ-2958 „за жс и коо“; кв. 4г (част), нови 
УПИ І-2730, 2958 „за жс и коо и детски център“, 
УПИ ІІ-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІІ-2958 „за жс 
и коо“ и УПИ ІV-2958 „за жс и коо“; кв. 4д, нови 
УПИ І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и 
коо“, УПИ ІІІ-2958 „за жс и коо“ и УПИ ІV – „за 
детска градина“. 

2. Изменение на план за улична регулация в 
кв. 4, м. Кв. Модерно предградие от о.т. 31а до 
о.т. 35в; от о.т. 189 до о.т. 190; от о.т. 189-о.т. 140а-
о.т. 142а; от о.т. 145а до о.т. 145б и създаване на 
нови улици на прилежащите квартали по нови 
о.т. 315-о.т. 313-о.т. 300 до о.т. 314; по нови о.т. 318-
о.т. 313 до о.т 317; по нови о.т. 301-о.т. 300-о.т. 189; 
по нови о.т. 309-о.т. 314 до о.т. 308. 

3. Изменение на план за застрояване за нови 
УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 4 (част), 
нови УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ 
V и УПИ VІ в нов кв. 4а, нови УПИ І, УПИ ІІ, 
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ 
и УПИ VІІІ в нов кв. 4б, нови УПИ І, УПИ ІІ, 
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ 
и УПИ VІІІ в нов кв. 4в, нови УПИ І, УПИ ІІ, 

УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 4г (част), нови УПИ І, 
УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ 
в нов кв. 4д. 

4.  Работен  устройствен  план  за  нови  УПИ 
І-2958 „за жс и коо“, УПИ ІІ-2958 „за жс и коо“, 
УПИ ІІІ-2958 „за жс и коо“, УПИ ІV-2958 „за жс 
и коо“, УПИ V-2958  „за жс и коо“ и УПИ VI-
2958 „за жс и коо и детски център“ от нов кв. 4а, 
м. Кв. Модерно предградие, район „Връбница“, 
без допускане на намалени разстояния към вът-
решни регулационни граници, съседни имоти и 
сгради, включително през улица, като максимал-
ната височина на най-високата точка на обекта, 
включи телно с всички съоръжения, монтирани 
върху  него,  не  надвишава  604,88  м  абсолютна 
надморска височина по Балтийската система.

5.  План-схеми  по  чл. 108,  ал. 2  от  ЗУТ  по 
части „Електроснабдяване“, „Топлоснабдяване“, 
„ВиК“  и  вертикално  планиране  в  обхвата  на 
разработката.

6. Инвеститорът да изпълни препоръките на ПК 
по УТАЖП за правно и кадастрално урегулиране, 
а именно: да се обособят идентификаторите на 
имотите, предназначени за право на преминава-
не през алеята, в полза на СО. Да се обособят 
идентификаторите на имотите, предназначени за 
изграждане от инвеститора на детската градина 
и  даряването  є  на СО  (оформено  в  проект  на 
договор между инвеститора и СО), като се внесат 
в ПК по УТАЖП бъдещите номера на иденти-
фикаторите и графичните части за физическите 
граници на имотите.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен  план  са  публикувани  на  интернет 
страницата на Столичната община – Направле-
ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com),  и  са  изложени  за  запознаване  в  Район 
„Връбница“.  Решението  може  да  бъде  обжал-
вано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Ад-
министративния съд – София-град, в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“. 
Жалбите  се  подават  в  Район  „Връбница“  и  се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от  отдел  „Правно-нормативно  обслужване“  на 
Направление „Архитектура и  градоустройство“ 
на Столичната община.
811

87. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4  от  ЗОС  съобщава,  че  по  реда  на  чл. 25, 
ал. 2  във  връзка  с  чл. 21,  ал. 1  и  чл. 25,  ал. 1 
от ЗОС е издадена  заповед  за  отчуждаване на 
недвижим имот  във  връзка  с  реализацията  на 
обект:  „Изграждане  на  ул. Митрополит  Сера-
фим Сливенски  от  о.т. 148  през  о.т. 152-165-166 
до  о.т. 167  и  от  о.т. 148  през  о.т. 136-126-109  до 
о.т. 104  и  о.т.  148  през  о.т. 139-125  до  о.т. 137, 
район „Младост“, гр. София“, а именно: Заповед 
№ СОА21-РД40-149  от  3.11.2021 г.  на  кмета  на 
Столичната община за отчуждаване на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4082.6497 (незастро-
ен), с площ 79 кв. м, представляващ реална част 
от имот с идентификатор 68134.4082.208 по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е 
собственост на Иван Иванов. Обявлението да се 
обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува 
на интернет страницата на Столичната община 
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и копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Младост“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на района.
770

90. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че 
е  преработен  проект  за  план  за  регулация  и 
застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на 
м. Левски зона-Г, кв. 17, нови квартали 17 и 17а; 
комуникационно-транспортна  мрежа;  схема  за 
вертикално планиране; доклад за определяне на 
пазарната стойност на имотите и протокол № ЕС-
ПО-01/10.01.2022 г., т. 1, за приемане на пазарните 
оценки на поземлените имоти в обхвата на ПУП 
в граници: от север – ул. Ген. Климент Бояджиев, 
от изток – ул. Поручик Георги Кюмюрджиев, от 
юг – бул. Владимир Вазов, и от запад – ул. Ста-
нислав Доспевски, които са изложени в Район 
„Подуяне“. Заинтересованите могат да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Район „Подуяне“.
738

93. – Столичната община  на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава,  че  с Решение 
№ 758 по протокол № 43 от 25.11.2021 г.,  т. 10, 
на Столичния общински съвет е одобрен под-
робен устройствен план – план за регулация и 
застрояване и изменение на план за регулация 
и  застрояване  на  с. Мърчаево  заедно  с  план-
схеми  на  техническата  инфраструктура  в  гра-
ници: първокласен път Е-79, нерегулиран терен, 
ул. Цар Симеон  І  (шосе  с. Владая – с. Мърча-
ево), ул. Трендафил, Природен парк „Витоша“, 
ул. Бистра  река,  Природен  парк  „Витоша“, 
ул. Церова  поляна,  Природен  парк  „Витоша“, 
ул. Черешова  градина,  Природен  парк  „Вито-
ша“, граница със с. Рударци, нерегулиран терен, 
ул. Цар Симеон І, нерегулиран терен, първокла-
сен път Е-79. Решението и проектът са изложени 
в  Район  „Витоша“.  Решението  може  да  бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
810

7. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин-
тересованите  лица,  че  е  изработен  проект  за 
ПУП – парцеларен план за изграждане (рехаби-
литация) за външната водоснабдителна система 
на  гр. Добринище,  довеждащи  водопроводи  и 
водохващания в землището на гр. Добринище, 
община Банско, област Благоевград. Съгласно 
чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица имат право да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проек-
та, придружени от документ за собственост, до 
общинската администрация – Банско.
767

1. – Община Батак  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 246 от 
14.09.2021 г.,  взето  с  протокол № 18,  е  одобрен 
проект за подробен устройствен план във връзка 
с промяна предназначението на земеделски земи 
за поземлен имот  с идентификатор 02837.8.178, 
м. Топавиците по кадастралната карта и кадас-
тралните  регистри  на  гр. Батак,  одобрени  със 
Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълни-
телния директор на АГКК. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
чрез  Община  Батак  пред  Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
870

1а. – Община Батак  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 247 от 
14.09.2021 г., взето с протокол № 18, е одобрен про-
ект за частично изменение на план за регулация 
и план за застрояване за обект: ПИ 02837.503.294 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, 
язовир „Батак“ – зона „А“, попадащ в кв. 18 по 
регулационния план на курорт „Яз. Батак“. Ре-
шението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Адми-
нистративния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
873

371. – Община Бобошево на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтере-
сованите  лица,  че  с  Решение  № 257  от  про-
токол № 31 от 25.11.2021 г. на Общинския съ-
вет – Бобошево, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план в обхват: 
поземлени имоти с идентификатори 04314.3.3, 
04314.24.36, 04314.24.128 в землището на с. Бла-
жиево, община Бобошево, област Кюстендил, с 
възложител „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за обек-
та  „Възстановяване  на  земното  покритие  на 
транзитния газопровод за Гърция при прехода 
през  река  Джерман  ПК  118  в  землището  на 
с. Блажиево, община Бобошево“. Проектът се 
намира в сградата на общинската администра-
ция – Бобошево. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват 
решението пред Административния съд – Кюс-
тендил, чрез Общинския съвет – Бобошево, в 
30-дневен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“.
790

24. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 110 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите  на  техническата  инфраструктура 
извън  границите на  урбанизираната  територия 
за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор 18174.15.97, м. Новините, с. Гурма-
зово, община Божурище, в обхват част от полски 
път  с  идентификатор  18174.15.182  по  КККР  на 
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със 
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълни-
телния директор на АГКК. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението 
могат  да  бъдат  подавани  от  заинтересованите 
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лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад-
министративния съд – София област, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
784

34. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 112 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия в обхват 
част  от  местен  път  77246.206.94  и  полски  път 
77246.176.85 по кадастралната карта на с. Хераково 
за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV 
за захранване на жилищна сграда, намираща се 
в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора,  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 съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
785

93. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 113 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите  на  техническата  инфраструктура 
извън  границите на  урбанизираната  територия 
„Уличен  водопровод“  в  обхват  част  от  път  с 
идентификатор 77246.166.1 по кадастралната карта 
на с. Хераково, община Божурище, с обща дъл-
жина на трасето 163 м, от които 44,70 м попадат 
в обхвата на земеделска територия – общинска 
собственост. 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“.
786

12. – Община Божурище, Софийска  област, 
на  основание  чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
тите на техническата инфраструктура на линеен 
обект извън границите на урбанизираната тери-
тория за осигуряване на транспортен достъп до 
имот № 18174.21.29, м. Новините,  с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват полски път с иден-
тификатор 18174.21.21 по КККР на с. Гурмазово, 
община Божурище, одобрени със Заповед № РД-
18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор 
на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е 
изложен за разглеждане в 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 „Държа-
вен вестник“.
787

2. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 850 
по протокол № 35 от 27.01.2022 г. на Общинския 
съвет – Велико Търново, е одобрен ПУП – план 
за регулация и застрояване (окончателен проект), 

план-схеми за електро- и водоснабдяване, пар-
коустройство и благоустройство, план-схема за 
вертикална планировка, комуникационно-транс-
портна схема към ПУП – ПРЗ и ПНППУП за 
поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 
03798.65.59,  03798.65.66,  03798.65.67,  03798.65.71, 
03798.65.73 и част от 03798.65.77 (ПИ с иденти-
фикатор  03798.65.78 – проектен)  по  КККР  на 
с. Беляковец,  община  Велико  Търново,  с  цел 
обособяване на територия с основно функционал-
но предназначение за „Гробищен парк – Велико 
Търново“ – разширение. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  чрез  Общинския  съвет – Велико 
Търново, пред Административния съд – Велико 
Търново.
768

3. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект 
на  техническата  инфраструктура – подземен 
кабел 20 kV за външно електрозахранване на 
ППС 4709, разположена в ПИ 10447.520.461, м. 
Козлуджа, гр. Велико Търново. Трасето започва 
от съществуващ стълб 20 kV в ПИ с иденти-
фикатор 10447.520.3908 – земеделска територия, 
НТП – „друг вид трайно насаждение“, по КККР 
на гр. Велико Търново, преминава през ПИ с 
идентификатор 10447.520.1347 – земеделска те-
ритория, НТП – „за селскостопански,  горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Търново, 
ПИ с идентификатор 10447.520.34 – земеделска 
територия, НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Тър-
ново и завършва до проектен трафопост в ПИ с 
идентификатор 10447.520.461 – земеделска тери-
тория, НТП – „друг вид трайно насаждение“, по 
КККР на гр. Велико Търново, където ще бъде 
разположена и ППС 4709. Дължината на трасето 
е 252 м, предвиден е сервитут с широчина 1 м 
от всяка страна на кабелната линия. Проектът 
се намира в стая № 510 в сградата на общин-
ската  администрация – Велико  Търново.  На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заин тересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
838

12. – Община Димитровград  на  основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова-
ните лица, че с Решение № 641 от 27.01.2022 г. 
на  ОбС – Димитровград,  е  одобрен  проект  за 
ПУП – изменение  на  специализирана  устрой-
ствена схема за газоразпределителна мрежа на 
Димитровград,  одобрена  с  Решение  № 698  от 
23.07.2009 г.  на  Общинския  съвет – Димитров-
град – допълнение,  с  трасе,  преминаващо през 
поземлени имоти с идентификатори 21052.1011.46, 
21052.1011.49,  21052.1011.4  и  21052.1011.12,  нами-
ращи  се  в ЦПКО  „Марица“. Дава  съгласие  за 
учредяване  на  сервитут  за  прокарване  на  ли-
нейни енергийни обекти през поземлени имоти 
21052.1011.46  с  НТП – неидентифициран  начин 
на трайно ползване, площ на сервитута – 4 м2, 
21052.1011.4  с НТП – обществен  селищен  парк, 
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градина,  и  сервитут – 355  м2,  21052.1011.12  с 
НТП – неидентифициран начин на трайно полз-
ване, и площ на сервитута – 2 м2. Проектът се 
намира в стая № 72 в сградата на общината и 
може  да  бъде  разгледан  всеки  работен  ден  от 
8,30 до 17 ч. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Димитровград, пред Административния 
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
868

4. – Община Добрич на  основание  чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение № 30-13 
от  25.01.2022 г.  на Общинския  съвет – гр. Доб-
рич, е одобрен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен 
обект на техническата инфраструктура извън гра-
ниците на населени места и селищни образувания 
за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището 
на гр. Добрич за обект: „Изграждане на кабелна 
линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 
72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 пред 
ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, гр. Добрич“. 
Одобреният проект е изложен на работно мяс-
то № 8 в Центъра за услуги и информация при 
Община гр. Добрич от 8,30 до 12 ч. и от 13,30 до 
17 ч., публикуван в сайта на Община гр. Добрич/
Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съоб-
щения по устройство на територията. Решението 
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
735

9. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  внесен  проект  за 
ПУП – парцеларен план на ПИ с идентифика-
тори  по  КККР  № 61248.3.264  и  61248.59.215  за 
изграждане на канал за отвеждане и заустване 
на дъждовни води и битово-отпадъчни води за 
ПИ с идентификатор по КККР № 61248.3.4, м. 
Висец, с. Равно поле, община Елин Пелин. Пре-
писката се намира в отдел „УТКС“ на Община 
Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съ-
гласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от  обнародването  в  „Държавен  вестник“  заин-
тересуваните лица могат  да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
821

9а. – Община Елин Пелин на  основание 
чл. 128,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  внесен 
проект за ПУП – план за застрояване за ПИ с 
идентификатор по КККР № 52012.38.14, намиращ 
се в м. Обреша, землище на с. Нови хан, община 
Елин Пелин,  за  отреждането му  „за  складова 
и търговска дейност“ със следните устройстве-
ни показатели: Н – до 15 м; Пзастр. – до 80%; 
Кинт. – 2,5; Позел. – 20%; начин на застроява-
не – „свободно“, както и ПУП – парцеларен план 
на част от ПИ № 52012.38.426 за осигуряване на 
транспортен  достъп.  Преписката  се  намира  в 
отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 в 
сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 
от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от  обнародването 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 

могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
822

39. – Община Елхово  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 283/25/10 по 
протокол № 24 от 27.01.2022 г. на ОбС – Елхово, е 
одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на Кабел 
СрН 20 kV за външно захранване като част от 
комплексен проект за инвестиционна инициатива 
за строеж: „Кабел СрН 20 kV за външно електро-
захранване на Крайпътен общественообслужващ 
комплекс“, в ПИ с идентификатори: 43459.502.41, 
43459.502.42, 43459.502.43 и 43459.53.1019 по КК на 
землище с. Лесово (кв. 2 по ПРЗ на контактна 
зона  към  ГКПП  „Лесово – Хамзабейли“,  като 
същите  са  обединени  в УПИ ХІ-53.1019  за  об-
ществено обслужване – ПИ с нов идентификатор 
43459.502.44  по КККР).  Решението  подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез ОбС – Елхово, пред Администра-
тивния съд – Ямбол.
858

2. – Община Златица на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 274 от 30.12.2021 г. на Общинския 
съвет – Златица, е одобрен проект на план-схема 
за проводи и съоръжения за трасе на газопро-
вод за обект: „Довеждащ външен газопровод от 
националната  газопреносна  система до  газоре-
гулаторен пункт на „Аурубис България“ – АД, в 
землищните  граници  на  гр. Златица,  ЕКАТТЕ 
31044, община Златица, Софийска област, като 
съставна част от Комплексен проект за инвести-
ционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на 
техническата инфраструктура по реда на чл. 150, 
ал. 6 от ЗУТ. План-схемата е разработена за част-
та от трасето на газопровода, което преминава 
през урбанизираната територия на гр. Златица. 
Тази част от газопровода навлиза в строителните 
граници на гр. Златица при км 0+856 в позем-
лен имот с идентификатор 31044.504.616, при км 
0+918 излиза от строителните граници и при км 
1+207 при кръстовището на републикански път 
1-6 (София – Бургас) с ул. Вежен навлиза отново 
в строителните граници на гр. Златица. Трасето 
продължава по частта от ул. Вежен при о.т. 272-
273-274-680 и след о.т. 254 при км 1+835 излиза 
от строителните граници на града. Дължината 
на трасето в урбанизираната територия е 1146 м. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об-
щинския съвет – Златица, до Административния 
съд – София област.
751

3. – Община Златица на  основание  чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните 
лица, че с Решение № 275 от 30.12.2021 г. на Об-
щинския съвет – Златица, е одобрен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на газопровод за обект: „Довеждащ вън-
шен  газопровод от националната  газопреносна 
система до газорегулаторен пункт на „Аурубис 
България“ – АД,  в  землищните  граници  на 
гр. Златица,  ЕКАТТЕ  31044,  община  Златица, 
Софийска  област,  като  съставна  част  от  Ком-
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плексен  проект  за  инвестиционна  инициатива 
(КПИИ)  за  линеен  обект  на  техническата  ин-
фраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ. 
Трасето на газопровода преминава през имоти с 
идентификатори 31044.21.1, 31044.21.3, 31044.21.5, 
31044.21.13,  31044.27.17,  31044.39.22,  31044.40.1, 
31044.42.15, 31044.42.20, 31044.65.6, 31044.141.86 и 
31044.180.18 по КККР на гр. Златица. Дължината 
на трасето е 1606 м. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“  чрез  Общинския  съвет – Златица,  до 
Административния съд – София област.
752

2. – Община Златоград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № З 404 от 
30.12.2021 г. на Общинския съвет – Златоград, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за елементи на техническата 
инфраструктура – трасе на „Външно електроза-
хранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.133 по КК 
на Златоград, м. Овчарника. С Решение № З 418 
от 31.01.2022 г. на Общинския съвет – Златоград, 
е  допусната  поправка  на  очевидна  фактическа 
грешка в Решение № З 404 от 30.12.2021 г.  със 
следното съдържание: „Одобрява подробен устрой-
ствен  план – парцеларен  план  (ПУП – ПП)  за 
елементи на техническата инфраструктура – трасе 
на „Външно електрозахранване“ за ПИ с иденти-
фикатор 31111.5.133 по КК на Златоград, м. Овчар-
ника, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване: ливада, 
с дължина на трасето на ел. провода – 65 л. м, и 
площ на сервитута – 65 кв. м. Трасето преминава 
през  следните  имоти:  1.  ПИ  с  идентификатор 
31111.5.134 – вид  територия – урбанизирана, 
НТП – за  електроенергийното  производство,  с 
площ  68  кв. м – държавна  частна  собственост; 
2.  ПИ  с  идентификатор  31111.5.128 – вид  те-
ритория – земеделска,  НТП – пасище,  с  площ 
3717 м2 – общинска  публична  собственост;  3. 
ПИ  с  идентификатор  31111.5.95 – вид  терито-
рия – горска, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, с площ 2241 м2, държавна частна 
собственост.“ Решенията подлежат на обжалване 
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община 
Златоград пред Административния съд – Смолян, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
826

1. – Община Лозница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Автомагистрала „Хемус“, 
участък от км 229+000 до км 310+940“. Парцелар-
ният план засяга поземлени имоти в землищата 
на гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозни-
ца, област Разград. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Лозница, отдел „Техническа служба“, 
стая № 203, и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
859

47. – Община Лъки, област  Пловдив,  на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 184 от 27.01.2022 г. на Общинския съ-

вет – гр. Лъки, е одобрен проект за изменение на 
ПУП – ПР за УПИ I – за жил. комплекс, кв. 38, 
УПИ VII-78, УПИ – за озеленяване, кв. 34, УПИ 
VII – за групови стопански сгради, кв. 40, улица 
между о.т. 100 и о.т. 299, улица между о.т. 169 и 
о.т. 99,  улица между  о.т. 166  и  о.т. 196  и  улица 
между  о.т. 169  и  о.т. 166  по ПУП  на  гр. Лъки, 
община Лъки.
783

206. – Община Мадан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 380 от 
28.01.2022 г. на Общинския съвет – Мадан, е одоб-
рен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 
І – за предимно производствени нужди, в кв. 46, 
и УПИ І – за предимно производствени нужди, в 
кв. 47, с. Боровина, община Мадан. Изменят се 
дворищна регулация и улична регулация с цел 
съвпадение  на  регулационни  линии  с  имотни 
граници. Уличната регулация между УПИ І – за 
предимно производствени нужди, в кв. 46, и УПИ 
І – за предимно производствени нужди, в кв. 47, се 
коригира и се прокарва по границите на имотите 
и съществуващия на място селскостопански път 
съгласно одобрената със Заповед № РД-18142 от 
22.01.2018 г. кадастрална карта. Застроителният 
план се коригира, като ограничителните линии на 
застрояване са прокарани на 3 м от вътрешните 
и уличните регулационни линии. Не се променя 
предназначението на територията по предходен 
ПУП, определено за „предимно производствени 
нужди“ (Пп). Не се променят устройствените по-
казатели за застрояване и същите остават, както 
следва: Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2,5; Позел. – 20 %; 
височина на надземно застрояване  –  до 10 м. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Смолян, 
чрез Община Мадан.
839

3. – Община Нови пазар на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 366-35 от 27.01.2022 г. на Общин-
ския съвет – гр. Нови пазар, е одобрен проект за 
частично  изменение  на  ПУП – ПЗР  (подробен 
устройствен  план – план  за  застрояване  и  ре-
гулация) и ПУП – ПУР  (подробен устройствен 
план – план за улична регулация) на кв. 161 по 
плана  на  гр. Нови  пазар.  Съгласно  одобрения 
проект за ЧИПР на ПУП – ПЗР се обединяват 
съществуващите УПИ V и VI в кв. 161 и съсед-
ните им ПИ № 52009.31.3 и № 52009.31.4 в УПИ 
VI – „за производствени и складови дейности“, 
като същият се записва в кв. 199 по РП на гр. Нови 
пазар. С ПУР се премахват нереализирани улич-
ни отсечки в УПИ XXXVI, XXXVII и XXXVIII, 
като трасетата на уличната мрежа се поставят 
в съответствие с реализираните улични отсечки 
на място. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
решението на Общинския съвет – гр. Нови пазар, 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Шумен, в 30-дневен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“.
808

3а. – Община Нови пазар на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните 
лица, че с Решение № 365-35 от 27.01.2022 г. на 
Общинския  съвет – гр. Нови  пазар,  е  одобрен 
проект  за  частично  изменение  на  ПУП – ПЗР 
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(подробен  устройствен  план – план  за  застро-
яване  и  регулация)  и  ПУП – ПУР  (подробен 
устройствен план – план за улична регулация) на 
кв. 17 и 18 по плана на гр. Нови пазар. Съгласно 
одобрения  проект  за  улична  регулация  (ПУР) 
се променя улична отсечка между о.к. 70 – о.к. 
71 – о.к. 27, прокарва се нова улична отсечка с 
о.к. 70 – о.к. 71 – о.к. 27. С плана за регулация 
(ПР)  се  новообразуват  УПИ  І-533  с  площ  432 
кв. м, УПИ ІІ-452, 455 с площ 528 кв. м и ХІХ-
532 с площ 190 кв. м, кв. 17, и УПИ ХLІІ с площ 
891 кв. м и УПИ ХLІ с площ 1973 кв. м, кв. 18. 
С плана за застрояване се определят линиите на 
застрояване на имотите, посочени в проекта. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението на 
Общинския съвет – гр. Нови пазар, подлежи на 
обжалване пред Административния съд – Шумен, 
в 30-дневен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“.
809

13. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  обявява,  че  с  Решение  № 5  от 
21.01.2022 г., взето с протокол № 1 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ 
53335.314.17 до регулацията на с. Огняново, община 
Пазарджик. Предвижда се проектното трасе да 
започне от ВС в ПИ 53335.314.17 и да продължи 
в границите на ПИ 53335.700.747 с НТП – „път 
от републиканската пътна мрежа“, посока юг до 
строителните граници на с. Огняново (трасе, оп-
ределено с Решение № III от 17.06.2021 г., протокол 
№ 5 на комисията по чл. 71 от ЗУТ). Дължината 
на електропровода е 49 м. За електропровода е 
определен сервитут от 1 м от страната на имотите 
и 1 м откъм улицата, засегнатата площ е 98 кв. м, 
от които 5 кв. м – общинска частна територия, а 
останалите 93 кв. м – държавна частна. Решение-
то подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
731

14. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1  от  ЗУТ  обявява,  че  с  Решение  № 4  от 
21.01.2022 г., взето с протокол № 1 на Общинския 
съвет – Пазарджик,  е  одобрен ПУП – парцела-
рен план за трасе на електропровод, захранващ 
ПИ  32010.33.90  (УПИ  I-33090 – „тържище  за 
непреработена  селскостопанска  продукция“)  в 
местността Бръждовица по КККР на  землище 
Ивайло, община Пазарджик. Трасето на захран-
ващия електропровод се предвижда да започне 
от ТНН на трафопост „БКТП Автомир“, извод 
СН  „Мелница“,  подстанция  „Септемврийци“, 
като  тръгва от  границата на ПИ 32010.33.91  (в 
който е разположено таблото), посока юг и след 
около 1 м чупи на изток, разполага се в местен 
път IV клас (ПИ 32010.33.94), като след около 109 
м чупи на север и навлиза в селскостопански, 
горски, ведомствен път (ПИ 32010.33.102) – соб-
ственост на община Пазарджик. След около 196 
м чупи на запад, пресича напоителен канал (ПИ 
32010.33.103)  до  достигане  на  ПИ  32010.33.90  в 
местността Бръждовица по КККР на  землище 
Ивайло,  който  ще  бъде  захранен.  Сервитутът 
на електропровода ще бъде по 1 м от двете му 
страни. Дължината на проектното трасе е около 
157 м. Засегнатата площ е около 314 кв. м (0,314 

дка), общинска публична собственост. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
732

1. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4 
от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на плана на новообразуваните имоти 
в местността Габер в землището на с. Дивоти-
но, община Перник, приет с протокол № 8-1 от 
24.01.2022 г. на комисията, назначена със Заповед 
№ 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, 
за поземлени имоти ПИ 1 и ПИ 2. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по проекта 
и  придружаващата  го  документация  до  кмета 
на община Перник. За справки: ет. 12, стая № 7.
860

2. – Община Перник на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 133 
и 134 по плана на гр. Перник, кв. Изток – Ладови-
ца, като: 1. с плана за регулация от урегулирани 
поземлени имоти  (УПИ)  І-7320, УПИ II, УПИ 
ІІІ-7360,  УПИ  IV-7270,  УПИ  V,  УПИ  VI-7300, 
УПИ VII-7320 в кв. 133 и УПИ І-7320, УПИ II, 
УПИ III, УПИ IV-9001, УПИ V-8990, УПИ VI-
8981, УПИ VII-8980 – „за обществени дейности“, 
УПИ VIII-8980 – „зa ателие за дърводелски офис 
и шоурум“, УПИ IX-8990, УПИ Х-9000, УПИ XI-
7300 и УПИ XII в кв. 134 се образува един нов 
УПИ І-14,  16,  2065,  6736,  6819,  6821,  6822,  6825, 
6826, 6834, 6835, 6837, 7053, 7055, 7080, 7083, 9589, 
който  се  отрежда  „за  жилищно  строителство, 
магазин  и  подземен  гараж“  в  кв. 133;  улица  с 
осови  точки  (о.т.)  9112 – о.т. 114  се  заличава; 
трасето  на  улица  с  о.т. 113 – о.т. 114 – о.т. 9114 
се  намалява  до  нова  о.т. 9114а;  квартал  134  се 
заличава; 2. с плана за застрояване се определя 
зона за свободно застрояване в новообразувания 
УПИ І-14, 16, 2065, 6736, 6819, 6821, 6822, 6825, 6826, 
6834, 6835, 6837, 7053, 7055, 7080, 7083, 9589 – „за 
жилищно строителство, магазин и подземен га-
раж“, с показатели за средноетажно застрояване 
и устройствена зона Жс. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация. 
Проектът се намира в сградата на общинската 
администрация – Перник, пл. Свети Иван Рилски 
№ 1А, ет. 12, стая № 6.
867

41. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Зад Будилица в землището 
на с. Люлин, община Перник, приет с протокол 
№ 8-1  от  24.01.2022 г.  на  комисията,  назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлен имот № 44656.130.78. 
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едно-
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месечен срок от обнародването на обявлението 
в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12, 
стая № 7.
861

1. – Община Пирдоп на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии в 
обхват поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 
по КККР на гр. Пирдоп за обект „Нов кабел НН 
за захранване на обект „Търговски комплекс от 
магазини и складове към тях“ в поземлен имот с 
идентификатор 56407.138.5 по КККР на гр. Пир-
доп, община Пирдоп, Софийска област. Проектът 
е изложен за разглеждане в стая № 2 в сградата 
на  общинската  администрация.  На  основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Пирдоп.
795

1. – Община Плевен на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици на поземлени имоти с идентификатори 
61426.27.5  и  61426.27.6, м. Стража  в  землището 
на  с. Радишево, че  е изработен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  на 
елементите на техническата инфраструктура за 
прокарване на трасе за транспортен достъп до 
поземлен  имот  с  идентификатор  61426.27.5,  м. 
Стража  в  землището  на  с. Радишево,  община 
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на об-
щината и може да бъде прегледан от понеделник 
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администрация 
чрез Центъра за административно обслужване на 
гражданите – зала „Катя Попова“.
820

6. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 38 
от  25.01.2022  г.  на Общинския  съвет  „Марица“ 
е  одобрен  ПУП – парцеларен  план  за  обект: 
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект: 
„Отклонение от разпределителен газопровод из-
вън границата на урбанизираната територия на 
община „Марица“ – клон 2, за захранване на ПИ 
78080.88.334“, преминаващ през имоти по КК на 
с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, 
вариант  единствен,  нанесен  върху  приложения 
проект  на  ПУП – ПП.  На  основание  чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община „Марица“ до Администра-
тивния съд – Пловдив.
840

7. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 24 
от 25.01.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е 

одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен 
водопровод“ към „Жилищна сграда – ново ниско 
свободно  застрояване“  в  ПИ  с  идентификатор 
11845.42.13,  УПИ  042013 – жил.  строителство, 
местност Турланките, землище на с. Войводиново, 
община „Марица“, област Пловдив, по  следата 
на вариант единствен, нанесен върху приложения 
проект  на  ПУП – ПП.  На  основание  чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община „Марица“ до Администра-
тивния съд – Пловдив.
856

2. – Община Приморско на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересованите, 
че  е  изработен  проект  за ПУП – ПУР  за  част 
от  ул. Трета  в  участък  о.т. 180-181-356-358,  по-
падаща в ПИ с идентификатор № 37023.501.900 
по  КККР  на  гр. Китен,  за  част  от  ул. Пета  в 
участък о.т. 332-331-334-335-336, попадаща в ПИ 
с  идентификатор  № 37023.501.488  по  КККР  на 
гр. Китен, и за част от улица, попадаща в ПИ с 
идентификатори № 37023.501.522, № 37023.501.527 
и  № 37023.501.853  по  КККР  на  гр. Китен,  и 
проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 
№ 37023.501.486  и № 37023.501.487  по КККР на 
гр. Китен, община Приморско, приет с решение по 
т. 1 на протокол № 5 от 21.12.2021 г. на Експертния 
съвет по устройство на територията при Община 
Приморско. Проектът се съхранява от дирекция 
„УТАС“ – Община Приморско, и може да бъде 
предоставен за разглеждане по всяко време на 
работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
777

2. – Община Първомай на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 257, прието 
на 27.01.2022 г. по протокол № 29, Общинският 
съвет – Първомай: 1. дава предварително съгласие 
за преминаване през земеделски имоти, собстве-
ност на Община Първомай, за реализирането на 
обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална 
мрежа за осъществяване на далекосъобщителни 
мрежи  на  територията  на  община  Първомай, 
област Пловдив“, за следните общински имоти, 
засегнати от трасето: поземлен имот с иденти-
фикатор № 59080.801.605 – селскостопански път, 
публична общинска собственост, с дължина на 
трасето  през  него  1639  л.  м;  поземлен  имот  с 
идентификатор № 59080.801.791 – водностопанско 
съоръжение, публична общинска собственост, с 
дължина на трасето през него 427 л. м; поземлен 
имот с идентификатор № 59080.800.148 – напои-
телен канал, публична общинска собственост, с 
дължина на трасето през него 5 л. м; поземлен 
имот  с  идентификатор  № 59080.800.612 – вод-
ностопанско  съоръжение,  публична  общин-
ска  собственост,  с  дължина  на  трасето  през 
него  1  л.  м;  поземлен  имот  с  идентификатор 
№ 59080.820.110 – селскостопански път, публична 
общинска собственост, с дължина на трасето през 
него 466 л. м; поземлен имот с идентификатор 
№ 59080.842.110 – селскостопански път, публична 
общинска  собственост,  с  дължина  на  трасето 
през него 1090 л. м; общата дължина на участъка 
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от трасето през земеделски имоти, собственост 
на Община Първомай – 3828  л. м;  2.  одобрява 
подробен  устройствен  план  (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за обект: „ЕСИ – отклонение от 
подземна  канална мрежа  за  осъществяване на 
далекосъобщителни  мрежи  на  територията  на 
община Първомай, област Пловдив“.
818

1. – Община Садово на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 326, взето с 
протокол  № 28  от  10.12.2021 г.  на  Общинския 
съвет – Садово,  е  одобрен  проект  за  подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
на  трасе  за  захранваща  кабелна  линия НН  за 
електроснабдяване на обект:  „Селскостопанска 
постройка за екстензивно отглеждане на живот-
ни“, в ПИ 57921.9.88, местност Чакъла по КККР 
на  с. Поповица,  община  Садово.  Проектът  се 
намира  в  сградата на Община Садово и може 
да  бъде  разгледан  от  заитересованите  страни. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени  възражения,  предложения  и  искания  по 
проекта за подробен устройствен план до кмета 
на община Садово.
874

2. – Община Садово на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 324, взето 
с протокол № 28 от 10.12.2021 г. на Общинския 
съвет – Садово, е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на 
трасе за захранваща кабелна линия НН и проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) на трасе за сградно водопроводно 
отклонение за захранване на УПИ 10.97, складов 
терен и склад за съхранение на селскостопанска 
продукция, местност Диш пара в землището на 
с. Милево, община Садово. Проектът се намира в 
сградата на Община Садово и може да бъде раз-
гледан от заинтересованите страни. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица  могат  да  направят  писмени  възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до кмета на община Садово.
875

65. – Община гр. Сандански, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за под-
робен устройствен план (ПУП) – парцеларен план 
(ПП) за „Транспортен достъп“ до поземлени имоти 
с идентификатори (ПИ): 65334.105.14 и 65334.105.2 
в местността Друма по КККР на землището на 
гр. Сандански, община Сандански, област Бла-
гоевград, в които се предвижда изграждане на 
обект „Производствено-складови дейности – Фо-
товолтаична централа“. Трасето за осигуряване на 
„Транспортен достъп“ започва от поземлен имот 
с идентификатор (ПИ) 65334.105.130 – общинска 
публична собственост, вид територия – земедел-
ска, НТП – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, и продължава през поземлен имот с 
идентификатор  (ПИ)  65334.105.129 – общинска 
публична  собственост,  вид  територия – земе-
делска,  НТП – за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  и  през  част  поземлен  имот  с 
идентификатор  (ПИ)  65334.105.461 – общинска 

публична собственост, вид територия – земедел-
ска, НТП – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат  да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Сандански.
737

10. – Община Созопол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: 
„Външен водопровод до УПИ XV в м. Акра (ПИ 
с идентификатор 81178.35.194 по КК на гр. Черно-
морец), землище на гр. Черноморец“, с трасе и 
сервитут в обхват на части от поземлени имоти 
81178.36.366, 81178.36.252, 81178.36.251, 81178.35.195, 
81178.35.55 по КК на гр. Черноморец. Проектът 
се намира в  сградата на Община Созопол. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен  вестник“  заинтересуваните  лица  могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
827

136. – Община Троян на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 575 по 
протокол  № 27  от  27.01.2022  г.  на  Общинския 
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен 
план  за  застрояване  и  регулация  за  частично 
изменение на застроителния и регулационен план 
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за имоти с идентификато-
ри 20300.350.8157 и 20300.350.8158 по кадастралната 
карта на с. Дебнево, парцел VII – „за търговия“, 
кв. 33, по застроителния и регулационен план на 
с. Дебнево, като за имотите се обособяват УПИ 
I-8158,  отреден  „за  обществено  обслужване“,  и 
УПИ II-8157, отреден „за услуги“, в нов кв. 70. 
Обособява  се  пешеходно  преминаване  за  ПИ 
20300.350.4142 и нов кв. 71 по плана на с. Деб-
нево, община Троян. За имот с идентификатор 
20300.350.4067 – ул. Девети  септември,  с  начин 
на  трайно  ползване – второстепенна  улица,  се 
обособява  улична  регулация  с  о.т. 1325 – 1323. 
Планът е изложен в сградата на Община Троян, 
ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез  Община  Троян  пред  Административния 
съд – Ловеч.
828

8. – Община Тутракан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересува ните, че 
с Решение № 451 от 27.01.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Тутракан, е одобрен проект: „Подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
на външно електрозахранване на ПИ 78238.5.39, 
м. Чокойски ниви от КККР на с. Цар Самуил“ 
(за изграждане елементите на техническата ин-
фраструктура извън границите на урбанизираната 
територия). На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението  подлежи  на  обжалване  в  30-дневен 
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срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез  Община  Тутракан  до  Административния 
съд – Силистра.
869

90. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе за транспортен достъп, преминаващ 
през поземлен имот с идентификатор 72240.44.249, 
представляващ селскостопански, горски, ведом-
ствен  път,  за  обслужване  на  поземлен  имот  с 
идентификатор 72240.44.537 по КККР в землището 
на с. Тенево, област Ямбол. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
796

93. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план  за  трасе на подземна кабелна линия НН 
1 kV и електромерно табло за външно ел. захран-
ване на „Склад за зърнени храни“, намиращ се в 
поземлен имот с идентификатор 40484.42.114 по 
КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол. 
Трасето на подземната кабелна линия НН 1 kV 
започва от съществуващ трафопост – ТП „Кра-
варник“, собственост на „Електроразпределение 
Юг“ – ЕАД, монтиран в поземлен имот с иден-
тификатор 40484.42.108, местност До стопански 
двор, държавна частна собственост, вид терито-
рия – земеделска, с НТП – „за стопански двор“, 
преминава през поземлен имот с идентификатор 
40484.42.109 и поземлен имот  с идентификатор 
40484.42.43 с НТП – „местни пътища“ – публична 
общинска собственост, вид територия – земедел-
ска, и достига до поземлен имот с идентификатор 
40484.42.114 по КККР в землището на с. Кукорево, 
област Ямбол. Дължината на трасето е 294,20 м. 
Проектът  за  подробен  устройствен  план  е  на 
разположение на заинтересуваните лица в стая 
№ 103, ет. 1 на общината. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето  в  „Държавен  вестник“  заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
885

681. – Община с. Баните, област Смолян, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява Решение 
№ 234, взето с протокол № 28 на редовно заседа-
ние на Общинския съвет – с. Баните, проведено 
на 28.01.2022  г.,  с което  се одобрява проект  за 
изменение на подробен устройствен план – пар-
целарен  план  за  обект:  „Атрактивен  маршрут 
за пешеходен и велосипеден  туризъм – алея от 
с. Баните  до  язовирната  стена  на МВЕЦ – Ба-
ните“,  с. Баните,  област  Смолян – II  етап,  от 
който  се  засягат  следните  имоти  с  идентифи-
катори:  44402.12.776,  44402.12.841,  44402.12.849, 
44402.12.851, 44402.12.920, 44402.12.921, 44402.12.1017, 
44402.12.1024, 44402.12.838 и 44402.12.938, по одоб-
рената със Заповед № РД-18-20 от 20.04.2010 г. на 
изпълнителния директор на АГКК кадастрална 
карта на с. Баните, община Баните, област Смо-
лян. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допус-
нато предварително изпълнение на решението.
841

135. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, 
ал. 6  от  ЗУТ  съобщава,  че  с  Решение  № 264 
на  Общинския  съвет – с. Калояново,  прието  с 
протокол  № 37  от  27.01.2022 г.,  влязло  в  сила 
на 7.02.2022 г., е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: 
„Присъединителен  въздушен  електропровод  от 
ПИ 24582.11.75 – стар (24582.11.152 – нов), до съ-
ществуващ сервитут на ВЛ 110 kV „Игнатиев“ в 
местност Караорман по КККР на с. Калояново, 
община Калояново, което проектно трасе започва 
от  западната  граница  на ПИ  с  идентификатор 
24582.11.75 – стар (24582.11.152 – нов), в землището 
на с. Дълго поле и е с обща дължина – 323,60 м, 
от които 24 м попадат в съществуващия сервитут 
на въздушната линия 110 kV „Игнатиев“, като част 
от инвестиционен проект за строеж на „Присъе-
динителен електропровод от ПИ 24582.11.75 – стар 
(24582.11.152 – нов),  до Подстанция  „Чернозем“. 
Проектното трасе е разположено извън границите 
на урбанизираната територия и преминава през 
ПИ с идентификатори: 35523.26.101, 35523.26.102, 
35523.26.137, 35523.26.138, 35523.26.159, 35523.26.160, 
35523.26.161, 35523.26.177, 35523.26.178, 35523.26.185, 
35523.26.186, 35523.26.187, 35523.26.139 и 35523.26.140, 
и предвижда поставяне на два нови стълба в ПИ 
с идентификатори  35523.26.138 и  35523.26.163  (в 
територията на сервитута на съществуваща въз-
душна линия от 110 kV „Игнатиев“) в землището 
на с. Калояново. Решението подлежи на обжалване 
съгласно чл. 215,  ал. 1 и  4 от ЗУТ в  30-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез  общинската  администрация – Калояново, 
пред Административен съд – Пловдив.
723

Административният съд – Варна, ХХХІІІ със-
тав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, 
че  е  постъпила  жалба  от  „КОАТТЕХ“ – ООД, 
срещу  Решение  № 544  от  30.09.2021  г.  на  Об-
щинския  съвет – с. Аврен,  с  което  е  одобрен 
проект  за ПУП – ПРЗ  за  изменение  на  дейст-
ващ  ПУП – ПРЗ,  одобрен  със  Заповед  № 1475 
от  21.08.2008  г.  на  кмета  на  община  Аврен,  в 
частта за УПИ 1-211.31, 211.32, УПИ П-211.16 – за 
транспорт и инфраструктура, УПИ XVIII-211.34, 
УПИ XVI-211.2, УПИ XV-211.3, УПИ XIV-211.4 
и УПИ V-211.10  (от кв. 211-1,  като  се  заличава 
УПИ П-211.16 – за транспорт и инфраструктура), 
обособява се улица с цел осигуряване на достъп 
до урегулираните поземлени имоти и установяване 
на застроителен режим за УПИ XIX-211.31, 211.32, 
УПИ ХХ-211.34, УПИ XXI-211.2, УПИ ХХП-211.3 
и УПИ ХХ1П-211.4 в кв. 211-1 и УПИ XIV-211.10, 
в новообразуван кв. 211-3, м. Корията, землище 
на с. Приселци, община Аврен, в режим на ус-
тройствена зона Пп (предимно производствено). 
По жалбата е образувано адм. д. № 2647/2021 г. по 
описа на Административния съд – Варна, ХХХІІІ 
състав, насрочено за 6.04.2022 г. от 13,30 ч. Заин-
тересуваните лица могат да подадат  заявление 
по реда на чл. 218, ал. 5 ЗУТ за конституирането 
им като ответници в настоящото производство 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 



БРОЙ  14   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   111   

съобщението в „Държавен вестник“, към което да 
приложат писмени доказателства, удостоверяващи 
качеството им на заинтересовани лица.
831

Административният съд – Видин, на  осно-
вание  чл. 181,  ал. 1  и  2  от  Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило 
оспорване  от  областния  управител  на  област 
Видин на Решение № 187, взето с протокол № 14 
от 30.12.2021 г. на Общинския съвет – Видин, с 
което  е  допуснато изменение и  допълнение на 
Наредбата на ОбС – Видин, за определяне размера 
на местните данъци на територията на община 
Видин съгласно приложение № 1, което е нераз-
делна част от решението, по което е образувано 
адм. д. № 27/2022 г. по описа на съда, което е 
насрочено за разглеждане на 18.04.2022 г. от 10 ч.
883

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК 
обявява, че кметът на община Бобов дол, област 
Кюстендил, оспорва Заповед № ОА-РД-20-78 от 
29.12.2021 г.  на  областния  управител на  област 
Кюстендил, с която на основание чл. 32, ал. 1 от 
ЗА, чл. 28 от ЗАТУРБ и чл. 32, ал. 3 от ЗПУГДВМС 
е насрочена дата за провеждане на референдум 
за жителите  на  с. Големо  село,  община Бобов 
дол, за отделяне на селото от община Бобов дол 
и присъединяването му към община Дупница. 
Релевират се основания за незаконосъобразност, 
свързани с допуснати нарушения на администра-
тивнопроизводствените правила и противоречие с 
материалния закон. По оспорването е образувано 
адм.  д. № 33/2022 г.  по  описа  на Администра-
тивния  съд – Кюстендил.  Делото  е  насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
16.03.2022 г. от 10,30 ч.
881

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК обявява, че е депозирана жалба от Фон-
дация „Гринберг“ срещу глава девета „Паркиране 
на ППС, превозващи хора с трайни увреждания“ 
(чл. 27а – чл. 27г) от Наредбата за организацията 
и безопасността на автомобилното движение на 
територията на община Рила, която глава е приета 
като нова с Решение № 158 по протокол № 18 от 
31.07.2012 г. на ОбС – гр. Рила, а последващите 
изменения и допълнения в главата са приети с 
Решение № 595 по протокол № 59 от 28.11.2018 г. 
на ОбС – гр. Рила. Оспорващият претендира съ-
ществено нарушение на процедурата по приемане 
на наредбата поради нарушаване на изискването 
по чл. 8, т. 3 от ЗИХУ (отм.) и чл. 8, т. 4 от ЗХУ 
за участие и даване на задължително становище 
на Агенцията за хората с увреждания при изгот-
вяне на проекта за наредба. Моли за отмяна на 
оспорената глава от наредбата и присъждане на 
деловодни разноски. По оспорването е образувано 
адм. д. № 330/2021 г. по описа на Администра-
тивния съд – Кюстендил, което е насрочено за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
23.03.2022 г. от 10,30 ч.
799

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК обявява, че Фондация „Гринберг“ е депо-
зирала жалба срещу Наредбата за организацията 

и дейността на клубовете на хората в пенсионна 
възраст и лицата с увреждания на територията 
на община Дупница, приета с Решение № 163 от 
24.11.2017 г.  на ОбС – Дупница. Претендира  се 
съществено нарушение в процедурата по приемане 
на наредбата, свързано с нарушаване на правилото 
по чл. 8, т. 4 от Закона за интеграцията на хората 
с  увреждания  (отм.)  относно  участие и  даване 
на  задължително  становище  при  изготвяне  на 
проекта на наредбата от страна на Агенцията за 
хората с увреждания. Моли за отмяна на наред-
бата и присъждане на деловодни разноски. По 
оспорването е образувано адм. д. № 324/2021 г. 
по описа на Административния съд – Кюстендил. 
Делото  е  насрочено  за  разглеждане  в  открито 
съдебно заседание на 23.03.2022 г. от 10,30 ч.
800

Административният съд – Монтана,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувал адм.д. № 27/2022 г. по 
протест на прокурор при Районната прокурату-
ра – Монтана, с който се оспорват разпоредбите 
на чл. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 91, 
намиращи се в глава петнадесета от Наредбата 
за управление на отпадъците на територията на 
община Бойчиновци, озаглавена „Администра-
тивнонаказателни разпоредби“, приета  с Реше-
ние  № 26  от  протокол  № 6  от  15.01.2020 г.  на 
Общинския съвет – Бойчиновци. Конституирани 
страни по делото са: протестираща страна – про-
курор  при  Районната  прокуратура – Монтана, 
ответник – Общинският съвет – Бойчиновци, и 
служебно  конституирана  страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 27/2022 г. е насрочено за 11.03.2022 г. от 10 ч.
762

Административният съд – Монтана,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувал адм.д. № 33/2022 г. по 
протест на прокурор при Районната прокурату-
ра – Монтана, с който се оспорва разпоредбата 
на чл. 46 от Наредбата за определянето и адми-
нистрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Медковец, приета с 
Решение № 3  от  протокол № 1  от  11.11.2003 г., 
изм.  с  Решение  № 21  от  протокол  № 3  от 
22.01.2004 г., изм. с Решение № 92 от протокол 
№ 10 от 12.11.2004 г., изм.  с Решение № 177 от 
протокол № 18 от 30.11.2005 г., изм. с Решение 
№ 201 от протокол № 20 от 18.01.2006 г., изм. с 
Решение № 232 от протокол № 23 от 31.03.2006 г., 
изм.  с  Решение  № 297  от  протокол  № 28  от 
14.02.2007 г., изм. с Решение № 310 от протокол 
№ 31 от 14.04.2007 г., изм.  с Решение № 159 от 
протокол № 16 от 15.01.2009 г., изм. с Решение 
№ 124 от протокол № 11 от 30.03.2020 г., изм. с 
Решение № 206 от протокол № 19 от 29.12.2020 г. 
на Общинския съвет – Медковец. Конституирани 
страни по делото са: протестираща страна – про-
курор  при  Районната  прокуратура – Монтана, 
ответник – Общинският  съвет – Медковец,  и 
служебно  конституирана  страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 33/2022 г. е насрочено за 25.03.2022 г. от 10 ч.
763



СТР.   112   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  14

Административният съд – Монтана, на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувал адм.д. № 552/2021 г. по 
протест на прокурор при Окръжната прокурату-
ра – Монтана, с който се оспорват разпоредбите 
на чл. 10, ал. 1, т. 11, чл. 12, чл. 60, чл. 61, ал. 1 
и чл. 72, ал. 10 в частта „председателския съвет“ 
от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет на община Лом, приет с Решение 
№ 3 по протокол № 2 от 29.11.2019 г., изм. и доп. с 
Решение № 167 по протокол № 19 от 27.11.2020 г. 
на  Общинския  съвет – Лом.  Конституирани 
страни по делото са: протестираща страна – про-
курор  при  Окръжната  прокуратура – Монта-
на,  ответник – Общинският  съвет – Лом,  и 
служебно  конституирана  страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 552/2021 г. е насрочено за 25.03.2022 г. от 10 ч.
764

Административният съд – Монтана,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувал адм.д. № 561/2021 г. по 
Заповед № АК-04-14  от  14.12.2021 г.  на  област-
ния  управител  на  област Монтана,  с  която  се 
оспорват разпоредбите на чл. 23, ал. 4 и чл. 93, 
ал. 2,  т. 1  от  Правилника  за  организацията  и 
дейността  на  Общинския  съвет – Берковица, 
приети с Решение № 843 по протокол № 39 от 
29.10.2021 г.  на  Общинския  съвет – Берковица. 
Конституирани страни по делото са: протестираща 
страна – областният управител на област Монта-
на, ответник – Общинският съвет – Берковица, 
и служебно конституирана страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 561/2021 г. е насрочено за 25.02.2022 г. от 10,15 ч.
765

Административният съд – Разград, на осно-
вание  чл. 181,  ал. 1  и  2  от  Административно-
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила 
жалба против Решение № 394 от 23.12.2021 г. по 
протокол № 28 на Общинския съвет – Разград, с 
което са определени таксите за битови отпадъци 
за 2022 г. Оспорват се следните части от реше-
нието: т. 2.1 и 2.2 – относно таксите за жилищни 
и нежилищни имоти в Разград; т. 2.8 – относно 
таксите  за  жилищни  и  нежилищни  имоти  в 
с. Стражец; т. 20 – относно таксите за жилищни 
имоти в с. Стражец, и т. 25 – относно таксите за 
нежилищни имоти във всички населени места 
на територията на община Разград. Образувано е 
адм. д. № 5/2022 г. по описа на Административ-
ния съд – Разград, насрочено за 12.04.2022 г. от 
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да 
се присъедини към оспорването или да встъпи 
като страна до началото на устните състезания 
при всяко положение на делото съгласно чл. 182, 
ал. 3 от АПК.
801

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от прокурор в Окръжната 
прокуратура – Стара Загора, с искане за отмяна 
като  незаконосъобразни  отделни  разпоредби 
от  подзаконов  нормативен  акт – чл. 17,  чл. 18, 
чл. 58,  ал. 1,  чл. 61,  ал. 1  и  4  от  Правилника 
за  организацията  и  дейността  на  Общинския 
съвет – Николаево, неговите комисии и взаимо-

действието му с общинската администрация, по 
което е образувано адм. д. № 8/2022 г. по описа 
на  Административния  съд – Стара  Загора,  на-
срочено за 23.03.2022 г. от 14,30 ч.
842

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва,  че  е  постъпила жалба,  с  която  се  оспорва 
Решение  № 613  от  16.12.2021 г.  на  Общинския 
съвет – Димитровград, в частта му по т. ІІ, т. 1 
и т. 2.1, с което е определен размерът на таксата 
за битови отпадъци за населението на Димитров-
град и  с. Бод рово, по която е образувано адм. 
д. № 41/2022 г. по описа на Административния 
съд – Хасково, насрочено за 23.03.2022 г. от 10,30 ч.
857

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постьпило оспорване от „Индус-
триална  стопанска  асоциация“  на  решението 
по  т. 6.2  от  XXXII  заседание  на  Общинския 
съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., с ко-
ето е определен размерът на таксата за битови 
отпадъци за 2022 г., по което е образувано адм. 
д. № 5/2022  г.  по  описа  на Административния 
съд – Ямбол, насрочено за 17.03.2022 г. от 10 ч.
843

Окръжният съд – Кюстендил,  гражданско 
отделение,  приканва  Оливер  Търпевски,  ЕГН 
8910046520, с постоянен адрес в Република Бъл-
гария: гр. Кюстендил, ул. Никола Вапцаров № 9, 
ет. 2,  с неизвестен настоящ адрес в Република 
Северна Македония, да се яви в 2-седмичен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ в деловодството на съда, за да получи 
преписи от искова молба, подадена против него от 
„Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД, ведно 
с приложенията към нея, по която е образувано 
гр. д. № 312/2021 г. по описа на ОС – Кюстендил. 
Предупреждава Оливер Търпевски, че ако въпре-
ки публикацията не се яви в съда в посочения 
срок, за да получи преписи от исковата молба и 
от приложенията, ще му бъде назначен особен 
представител.
832

Районният съд – Балчик, гражданска  ко-
легия,  призовава  Шемсудин  Чосович,  роден 
на 21.05.1984 г., с неизвестен адрес, да се яви в 
съда на 11.04.2022 г. в 15,50 ч. като ответник по 
гр.д. № 20223210100030/2022 г., заведено от Анка 
Найденова Михайлова с адрес гр. Балчик, област 
Добрич, ул. Странджа № 17, с правно основание 
чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът следва да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
854

Ботевградският районен съд, V състав, призо-
вава Николаос Петропулос, гражданин на Репуб-
лика Гърция, с неизвестен адрес, в качеството му 
на ответник по образуваното гр.д. № 119/2022 г. 
по искова молба, подадена от Саша Младенова 
Емилова, с която е предявен иск по чл. 49 СК 
за развод. Съдът указва на ответника, че в дву-
седмичен  срок  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“ следва да се яви в Районния съд – Бо-
тевград, за да получи препис от исковата молба 
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и приложенията към нея, в противен случай ще 
му се назначи особен представител и делото ще 
се разгледа в негово отсъствие.
882

Варненският районен съд, гражданско отделе-
ние, 8 състав, уведомява Роберт Прикоп – гражда-
нин на Великобритания, роден на 23.06.1997 г., без 
адрес в Република България, че има качеството 
на  ответник  по  гр.д.  № 15957/2020 г.  по  описа 
на ВРС, образувано по искова молба на Ирена 
Бисерова Стойчева, с която против Роберт При-
коп – гражданин на Великобритания, роден на 
23.06.1997 г., е предявен иск с правно основание 
чл. 127, ал. 2, чл. 149 и 127а от СК за определяне 
на местоживеенето на детето, за упражняване на 
родителските права, за режим на лични отноше-
ния на бащата с детето, издръжка за бъдещо и 
за минало време, заместващо съгласие, като му 
указва, че в едномесечен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в деловодството на Районния съд – Варна, 
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с 
исковата молба и приложенията към нея, както и 
от Разпореждане № 261640 от 13.01.2021 г. В случай 
че ответникът не посочи съдебен адрес, делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
802

Гоцеделчевският районен съд уведомява Ис-
кендер Юксел, роден на 1.07.1959 г., гражданин 
на Република Турция, сега с неизвестен адрес, 
че в съда има заведено дело с правно основание 
чл. 49, ал. 1 от СК (иск за развод) и следва да се 
яви в съда в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ за получаване на искова 
молба и приложенията като ответник по гр. д. 
№ 1378/2021 г., заведено от Мария Иванова Юксел. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
778

Дуловският районен съд уведомява  Метин 
Мерт Угур, роден на 9.11.1997 г., с неизвестен ад-
рес, без регистриран постоянен и настоящ адрес 
в Република България, че срещу него е заведе-
но  гр.  д. № 553/2021  г.  по описа на Дуловския 
районен  съд  от Катя Огнянова Угур  по  чл. 49 
от СК и че в деловодството на  съда на адрес: 
гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намират 
исковата молба и приложенията, които могат да 
се получат в двуседмичен срок от обнародването 
на  уведомлението  в  „Държавен  вестник“.  При 
неявяването му лично или на упълномощено от 
него лице в указания двуседмичен срок съдът ще 
му назначи особен представител.
833

Кубратският районен съд на основание чл. 48 
ГПК уведомява Исмаил Мустафов (Юнлю), роден 
на  1.01.1962 г.  в  Република  Турция,  гражданин 
на Република Турция, сега с неизвестен адрес в 
страната и в чужбина, че срещу него по молба 
на Гюлхан Ахмедова Мустафова, ЕГН 7209285096, 
с  постоянен  адрес  гр. Кубрат,  област  Разград, 
ул. Витоша № 39, ет. 4, ап. 14, със съдебен адрес 
Разград, ул. Цар Асен № 10, офис 2, чрез адв. М. 
Еринг в Районния съд – гр. Кубрат, е заведено гр.д. 
№ 73/2022 г. по описа на РС – Кубрат, с искане 
за прекратяване с развод на сключения между 
тях с акт № 82 от 11.08.2016 г. на Община Кубрат 

граждански брак като дълбоко и непоправимо 
разстроен на  основание  чл. 49,  ал. 1 СК. Дава 
възможност  на  посочения  ответник  в  двусед-
мичен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ да се яви в деловодството 
на Кубратския районен съд, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията и указва на 
същия, че ако въпреки публикацията не се яви в 
съда, за да получи оставените за него документи, 
не посочи съдебен адрес и не ангажира становище 
по хода на делото, ще му бъде назначен особен 
представител  на  разноски  на  съда  по  реда  на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
853

Софийският районен съд призовава  като 
ответник Анета Иванова Аврамова,  родена  на 
4.01.1973 г., с постоянен адрес: София, ж.к. Надеж-
да І № 125, вх. А, ет. 7, ап. 20, и с неизвестен адрес 
в чужбина, като ответник по гр.д. № 6613/2019 г. 
по описа на Софийския районен съд, 141 състав, да 
се яви в открито съдебно заседание на 5.04.2022 г. 
от  15 ч.  по  посоченото  гражданско  дело  със 
страни Димитринка Исаева Аврамова – ищец, и 
Димитър Иванов Аврамов – ответник.
892

Варненският окръжен съд, гражданско 
отделение,  обявява,  че  е  образувано  гр. д. 
№ 501/2018 г. по предявен иск от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 
131463734,  представлявано  от  председателя 
Сотир  Цацаров,  срещу:  1.  Стойко  Аспарухов 
Георгиев,  ЕГН  5603288226,  с  посочен  адрес: 
Търговище, ул. Хр. Ботев № 40, ет. 1, ап. 1; 2. 
Дарина Стоянова Георгиева, ЕГН 5505238299, с 
посочен адрес: Търговище, ул. Хр. Ботев № 40, 
ет. 1, ап. 1; 3. Стоян Стойков Аспарухов, ЕГН 
8011248225, с посочен адрес: Варна, ул. Патриарх 
Евтимий № 42, вх. А, ет. 5, ап. 14, и 4. Данаил 
Стоянов Аспарухов, ЕГН 1046058227, чрез закон-
ния му представител Стоян Стойков Аспарухов, 
ЕГН 8011248225,  с адрес: Варна,  ул. Патриарх 
Евтимий № 42, вх. А, ет. 5, ап. 14, с искане за 
отнемане в полза на държавата на имущество 
на ответниците на обща стойност 286 300 лв., 
формирано от следните вещи и парични суми, 
претендирани от следните ответници, на след-
ните основания:

1. На основание чл. 65 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стоян 
Стойков Аспарухов, ЕГН 8011248225:

– 1/2 ид. част от недвижим имот, намиращ 
се във Варна, ул. Патриарх Евтимий № 14, бл. 
42,  вх. А,  ет. 5,  а  именно:  апартамент № 14  с 
площ 91,34 кв. м, състоящ се от: дневна, дет-
ска спалня, родителска спалня, кухня-столова, 
входно антре, дрешник, баня-тоалет, пералня, 
тоалет, балкон към ул. Овчо поле и балкон към 
ул. Пловдив,  при  граници и  съседи:  ап. № 13 
на Петко Георгиев Сивин и ап. № 35 на Иван и 
Радка Стойкови, ведно с прилежащата му изба 
№ 14 с площ 3,90 кв. м, при граници и съседи: 
изба № 13 и изба № 15, както и 1,1709 % ид. ч. 
от общите части на сградата и от правото на 
строеж  върху  дворното  място,  върху  което  е 
построена сградата, попадащо в кв. 549 по пла-
на на 14 микрорайон на гр. Варна, придобит с 
нотариален акт № 115, том I, рег. № 950, дело 
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№ 92 от 29.04.2011 г. (акт № 13, том XXVI, дело 
№ 5433 от 5.05.2011 г. на СВ – Варна). Пазарна 
стойност на 1/2 ид. ч. от имота към настоящия 
момент – 75 000 лв.

2. На основание чл. 65 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Данаил 
Стоянов Аспарухов, ЕГН 1046058227, чрез закон-
ния му представител Стоян Стойков Аспарухов, 
ЕГН 8011248225:

– 1/2 ид. част от недвижим имот, намиращ 
се във Варна, ул. Патриарх Евтимий № 14, бл. 
42,  вх. А,  ет. 5,  а  именно:  апартамент № 14  с 
площ 91,34 кв. м, състоящ се от: дневна, дет-
ска спалня, родителска спалня, кухня-столова, 
входно антре, дрешник, баня-тоалет, пералня, 
тоалет, балкон към ул. Овчо поле и балкон към 
ул. Пловдив,  при  граници и  съседи:  ап. № 13 
на Петко Георгиев Сивин и ап. № 35 на Иван и 
Радка Стойкови, ведно с прилежащата му изба 
№ 14 с площ 3,90 кв. м, при граници и съседи: 
изба № 13 и изба № 15, както и 1,1709 % ид. ч. 
от общите части на сградата и от правото на 
строеж  върху  дворното  място,  върху  което  е 
построена  сградата,  попадащо  в  кв. 549  по 
плана на 14 микрорайон на Варна, придобит с 
нотариален акт № 115, том I, рег. № 950, дело 
№ 92 от 29.04.2011 г. (акт № 13, том XXVI, дело 
№ 5433 от 5.05.2011 г. на СВ – Варна). Пазарна 
стойност на 1/2 ид. ч. от имота към настоящия 
момент – 75 000 лв.

3. На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стойко Аспарухов 
Георгиев, ЕГН 5603288226, и Дарина Стоянова 
Георгиева, ЕГН 5505238299:

– 1/2  ид.  част  от  недвижим  имот,  нами-
ращ се  във Варна,  ул. Дунавски лебед № 3,  а 
именно: самостоятелен обект с идентификатор 
10135.1030.6.4.16  по  кадастралната  карта  и  ка-
дастралните  регистри,  представляващ  апар-
тамент  № 75  с  площ  91,34  кв. м,  състоящ  се 
от:  три  стаи,  кухня-трапезария,  баня,  тоалет, 
килер  и  входно  антре,  при  съседи  на  имо-
та:  на  същия  етаж – обект  с  идентификатор 
10135.1030.6.4.17;  под  обекта – 10135.1030.6.4.13; 
над обекта – 10135.1030.6.4.19, ведно с принад-
лежащата  му  изба № 75  с  площ  6  кв. м,  при 
граници: изток – абонатна станция, запад – изба 
№ 74, север – избен коридор, юг – зелени площи, 
горе – жилища, и 0,8772 % ид. ч. от общите части 
на сградата и от правото на строеж, придобит 
с нотариален акт № 90,  том  IX, рег. № 10791, 
дело № 1128 от 20.11.2015 г. (акт № 85, том LXXI, 
дело  № 15065  от  20.11.2015 г.  на  СВ – Варна). 
Пазарна стойност на 1/2 ид. ч. от имота към 
настоящия момент – 65 000 лв.

4. На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стоян 
Стойков Аспарухов, ЕГН 8011248225:

– 1/2  ид.  част  от  недвижим  имот,  нами-
ращ се  във Варна,  ул. Дунавски лебед № 3,  а 
именно: самостоятелен обект с идентификатор 
10135.1030.6.4.16  по  кадастралната  карта  и  ка-
дастралните  регистри,  представляващ  апар-
тамент  № 75  с  площ  91,34  кв. м,  състоящ  се 
от:  три  стаи,  кухня-трапезария,  баня,  тоалет, 
килер  и  входно  антре,  при  съседи  на  имо-
та:  на  същия  етаж – обект  с  идентификатор 
10135.1030.6.4.17;  под  обекта – 10135.1030.6.4.13; 
над обекта – 10135.1030.6.4.19, ведно с принад-

лежащата  му  изба № 75  с  площ  6  кв. м,  при 
граници: изток – абонатна станция, запад – изба 
№ 74, север – избен коридор, юг – зелени площи, 
горе – жилища, и 0,8772 % ид. ч. от общите части 
на сградата и от правото на строеж, придобит 
с нотариален акт № 90,  том  IX, рег. № 10791, 
дело № 1128 от 20.11.2015 г. (акт № 85, том LXXI, 
дело  № 15065  от  20.11.2015 г.  на  СВ – Варна). 
Пазарна стойност на 1/2 ид. ч. от имота към 
настоящия момент – 65 000 лв.

5. На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Дарина Стоянова 
Георгиева, ЕГН 5505238299:

– сумата  в  размер  5300 лв.,  постъпила  по 
депозитна  сметка в левове  IBAN BG 03 BPBI 
79432075185003 в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Дарина Стоянова Георгиева и представ-
ляваща трансфер от депозитна сметка в левове 
IBAN BG 64 BPBI 79434075185001 в „Юробанк 
България“ – АД,  с  титуляр  Дарина  Стоянова 
Георгиева, внесена от трето лице по същата.

6. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Стойко 
Аспарухов Георгиев, ЕГН 5603288226, и Дарина 
Стоянова Георгиева, ЕГН 5505238299:

– сумата в размер 1000 лв., представляваща 
пазарна  стойност  към  датата  на  отчуждаване 
(23.06.2010 г.) на лек автомобил марка „Опел“, 
модел „Кадет“, с рег. № Т1119АС.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
26.05.2022 г. от 10 ч.

Указва на  заинтересованите  лица,  че могат 
да предявят претенциите си за свои права върху 
имуществото, претендирано за отнемане, в срок 
до деня, предхождащ деня на насроченото първо 
о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване 
на срока подадените след него претенции няма 
да се разгледат.
871

Варненският окръжен съд, гражданско отделе-
ние, обявява, че е образувано гр.д. № 1820/2021 г. 
по предявен иск от Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, 
чрез Сотир Стефанов Цацаров в качеството на 
председател  на  КПКОНПИ,  с  адрес:  София, 
ул. Г.  С. Раковски  № 112,  и  адрес  за  призова-
ване:  Варна,  ул. Алеко  Константинов  № 17, 
ет. 1, против: Мария Георгиева Тодорова, ЕГН 
5510311033, с постоянен и настоящ адрес: Варна, 
ул. Люляк № 18, ет. 6, ап. 24, с правно основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза 
на държавата на имущество на обща стойност 
1 167 569,07 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Георгиева Тодорова, 
ЕГН 5510311033, с цена на иска 9600 лв.:

– Недвижим  имот,  а  именно:  нива  с  площ 
4,552  дка,  намираща  се  в  местността  Старите 
лозя, 7 категория, съставляваща имот № 231023 
по плана за земеразделяне на земите в гр. Долни 
чифлик, област Варна, при граници и съседи на 
имота: имоти № 031018, 000740, 246001, 231022, 
231021.  Пазарна  стойност  към  настоящия  мо-
мент – 4000 лв.

– Недвижим имот, а именно: поземлен имот 
№ 136018, намиращ се в гр. Долни чифлик, област 
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Варна, местност Кара гьол, с площ 3,435 дка, с 
начин  на  трайно  ползване – овощна  градина, 
категория на земята – трета, при граници и съ-
седи на имота по скица: имот № 136017 – овощ-
на  градина ,  № 136009 – овощна  градина , 
№ 136010 – овощна градина, № 136019 – овощна 
градина, № 000330 – полски път. Пазарна стой-
ност към настоящия момент – 2500 лв.

– Недвижим имот, а именно: поземлен имот, 
намиращ се в землището на гр. Долни чифлик, 
ЕКАТТЕ 21912, община Долни чифлик, област 
Варна, местност Кара гьол, с начин на трайно 
ползване – овощна  градина,  с  площ  3,424  дка, 
пета  категория,  съставляваща  имот  № 136019, 
при граници и съседи на имота по скица: имоти 
№ 136018, 136010, 136011, 136020, 000330. Пазарна 
стойност към настоящия момент – 2500 лв.

– Лек  а в т омоби л  „Лен д  Ровер“,   мо -
дел  „Ланд  Ровер“,  с  рег.  № В  2099  ВМ, 
рама  № SALLNAAA8HA677964 ,  д ви гат ел 
№ 18KFJ78225284,  с  дата  на  първоначална  ре-
гистрация  22.03.1999 г.  Пазарна  стойност  към 
настоящия момент – 600 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Мария Геор-
гиева Тодорова, ЕГН 5510311033, с цена на иска 
889 443,35 лв.:

– Парични средства на обща стойност 3705 лв., 
намерени и иззети  с протокол  за претърсване 
и  изземване  от  6.06.2019 г.  на  офис,  намиращ 
се в гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Тича 
№ 13, а именно:

– 100 банкноти от 10 лв.;
– 17 банкноти от 5 лв.;
– 16 банкноти от 50 лв.;
– 10 банкноти от 10 лв.;
– 86 банкноти от 20 лв.
– Парични  средства  на  обща  стойност 

14 122,64 лв.  по  валутни  курсове  на  БНБ,  на-
мерени и иззети  с протокол  за претърсване и 
изземване от 6.06.2019 г. на апартамент, намиращ 
се в гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Тича, 
блок МО, вх. А, ет. 2, ап. 3, а именно:

– 19 банкноти по един щатски долар;
– 58 банкноти по 5 щатски долара;
– 9 банкноти по 10 щатски долара;
– 1 банкнота от 20 щатски долара;
– 7 банкноти от 5 британски лири;
– 2 банкноти от 10 британски лири;
– 58 банкноти от 20 британски лири;
– 7 банкноти от 50 британски лири;
– 11 банкноти от 5 дирхама на ОАЕ;
– 6 банкноти от 10 дирхама на ОАЕ;
– 5 банкноти от 20 дирхама на ОАЕ;
– 1 банкнота от 50 дирхама на ОАЕ;
– 5 банкноти от 100 дирхама на ОАЕ;
– 2 банкноти от 500 дирхама на ОАЕ;
– 2 банкноти от 1000 дирхама на ОАЕ;
– 4 банкноти от 5 лв.;
– 104 банкноти от 10 лв.;
– 1 банкнота от 20 лв.;
– 2 банкноти от 100 лв.;
– 15 банкноти от 2 щатски долара;
– 5 банкноти от 10 румънски леи;
– 209 банкноти от 5 евро;
– 66 банкноти от 10 евро;
– 38 банкноти от 20 евро.

– Парични  средства  на  обща  стойност 
62 269,35 лв.  по  валутни  курсове  на  БНБ,  на-
мерени на 14.04.2021 г. и описани от ДСИ при 
СИС при Районния съд – Варна, в банкова касета 
№ 000231 в „Банка ДСК“ – АД, а именно:

– 78 банкноти с номинал 100 евро;
– 20 банкноти с номинал 50 евро;
– 16 банкноти с номинал 200 евро;
– 100 банкноти с номинал 100 щатски долара;
– 7 банкноти с номинал 2 щатски долара;
– 21 банкноти с номинал 50 британски лири;
– 121 банкноти с номинал 20 британски лири;
– 18 банкноти с номинал 10 британски лири;
– 7 банкноти с номинал 5 британски лири;
– 1 банкнота с номинал 5 ирландски паунда;
– 90  банкноти  с  номинал  100  швейцарски 

франка;
– 20  банкноти  с  номинал  50  швейцарски 

франка;
– Изделия  от  злато  и  сребро  на  стойност 

806 549,36 лв., намерени и иззети при извършено 
претърсване на 6.06.2019 г. в офис, намиращ се в 
гр. Долни чифлик, област Варна, ул. Тича № 13, 
и апартамент, намиращ се в гр. Долни чифлик, 
област Варна,  ул. Тича,  блок МО, вх. А,  ет. 2, 
ап. 3, а именно:

Изделия  от  злато  проба  585:  3306  броя  с 
общо тегло 14 745,84 грама при курс на БНБ за 
6.06.2019 г. на стойност 646 900 лв.

Злато проба 995:  4 броя с общо тегло 17,08 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 1274,44 лв.

Злато проба 985: 4 броя с общо тегло 34,55 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 2552,09 лв.

Злато проба 900: 28 броя с общо тегло 262,86 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 17 741,02 лв.

Злато проба 875: 19 броя с общо тегло 43,01 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 2822,20 лв.

Злато  проба  416:  1  брой  с  общо  тегло  1,63 
грама при курс  за деня на БНБ за 6.06.2019 г. 
на стойност 50,85 лв.

Злато проба 958: 2 броя с общо тегло 10,63 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 763,67 лв.

Злато проба 999: 9 броя с общо тегло 62,29 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 4666,54 лв.

Злато проба 835: 21 броя с общо тегло 29,04 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 1818,42 лв.

Злато  проба  950:  3  броя  с  общо  тегло  5,39 
грама при курс  за деня на БНБ за 6.06.2019 г. 
на стойност 383,99 лв.

Злато  проба  980:  2  броя  с  общо  тегло  6,97 
грама при курс  за деня на БНБ за 6.06.2019 г. 
на стойност 512,23 лв.

Сребро проба 900: 4 броя с общо тегло 39,37 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 29,43 лв.

Сребро проба 500: 3 броя с общо тегло 95,02 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 39,47 лв.
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Сребро проба 925: 71 броя с общо тегло 677,18 
грама при курс за деня на БНБ за 6.06.2019 г. на 
стойност 520,42 лв.

Сребро проба 875: 1 брой с общо тегло 0,93 
грама при курс  за деня на БНБ за 6.06.2019 г. 
на стойност 0,67 лв.

– Изделия от злато на обща стойност 2797 лв., 
определена от вещо лице, намерени и описани 
на 14.04.2021 г. от ДСИ при СИС при Районния 
съд – Варна, в банкова касета № 000231 в „Банка 
ДСК“ – АД, а именно:

4 броя златни монети (турски лири), 101,80 г 
всяка от тях, по 22 карата всяка една от тях;

1 брой златна монета (турска лира) по 3,60 г, 
проба 916;

1 брой златна монета (турска лира) по 7,20 г, 
проба 916;

1 брой златна монета (турска лира) по 7,20 г, 
проба 916;

1  брой  златен  пръстен  с  цирконий,  проба 
585, по 2,33 г;

1  брой  златен  пръстен  с  камък,  проба  585, 
по 2,33 г;

1 брой златен медальон с 3 бр. камъни, проба 
585, по 5,71 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Ге-
оргиева Тодорова, ЕГН 5510311033, с цена на иска 
268 525,72 лв.:

– Сума в размер на 31 174,86 лв., представля-
ваща предоставени заемни средства в периода от 
м. 01.2017 г. до м. 07.2019 г. на 37 лица.

– Сума в размер на 60 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижим имот, а именно: военен стол със 
застроена площ 319,23 кв. м, разположен в част 
от първи етаж на триетажен масивен жилищен 
блок, намиращ се в гр. Долни чифлик, община 
Долни  чифлик,  област  Варна,  ул. Тича,  бл. 3, 
ведно със седем броя избени помещения: изба 
№ 1 с полезна площ 14,80 кв. м, изба № 2 с по-
лезна площ 16,50 кв. м, изба № 3 с полезна площ 
11,55 кв. м, изба № 4 с полезна площ 8,95 кв. м, 
изба № 5 с полезна площ 9,00 кв. м, изба № 6 
с полезна площ 7,35 кв. м, изба № 7 с полезна 
площ 5,95 кв. м, при граници на имота: вътрешна 
квартална улица, тревна площ и ап. № 1, ул. Тича, 
и  при  граници  на  избите:  на  изба № 1 – изба 
№ 2,  стълбище, изба № 7 и коридор,  ул. Тича, 
на  изба № 2 – външен  зид,  изба № 1,  коридор 
и  изба № 3,  ул. Тича;  на  изба № 3 – ул. Тича, 
външен зид, коридор, изби № 4 и № 2; на изба 
№ 4 – външен зид, коридор, изба № 6 и изба № 3; 
на изба № 5 – коридор, изба № 6, външно стъл-
бище, вътрешно стълбище; на изба № 6 – изба 
№ 5, външен зид, стълбище и коридор, на изба 
№ 7 – коридор,  коридор,  вътрешно  стълбище 
и изба № 1, ведно с припадащите се 25,7711 % 
идеални части от общите части на сградата УПИ 
№ ХI, кв. 48 по рег. план на гр. Долни чифлик, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
№ 99, том 5, рег. номер 9162, дело № 796/2016 г. 
от 17.09.2019 г. (акт 73, том 62, дело № 13752 от 
17.09.2019 г. на СВ – Варна).

– Сума в размер на 20 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижимия имот, а именно: жилищна сгра-
да,  намираща  се  в  гр. Долни чифлик,  община 
Долни  чифлик,  област  Варна,  ул. Роза  № 4, 

със  застроена  площ  127 кв. м  и  таван  с  площ 
10 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж 
върху държавно дворно място, в което е постро-
ена сградата, съставляващо УПИ № ХIII-281 от 
кв. 5  по  плана  на  гр. Долни  чифлик,  община 
Долни чифлик, област Варна, с площ 370 кв. м 
по  скица  и  удостоверение  за  данъчна  оценка, 
а  по  предходни  документи  за  собственост – с 
площ 425 кв. м, при граници: УПИ № ХII-282, 
VIII-286,  ХIV-280,  отчужден  с  нотариален  акт 
за покупко-продажба № 133, том 4, рег. номер 
8156, дело № 630/2016 г. от 12.09.2016 г. (акт 184, 
том 60, дело № 17782/2016 г. от 13.09.2016 г. на 
СВ – Варна).

– Сума в размер на 6800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижимия имот, а именно: партерен (първи) 
етаж от двуетажна сграда с обща площ 64 кв. м, 
намираща се в гр. Долни чифлик, община Долни 
чифлик, област Варна, ул. Теменуга № 13, при 
граници:  отгоре – втори надпартерен  етаж; на 
етажа – север и изток – двор към две улици, юг 
и запад – към вътрешните рег. граници на по-
земления имот, както и припадащите се идеални 
части от общите части на двуетажната жилищна 
сграда и от отстъпеното право на строеж вър-
ху общински УПИ II-217 от кв. 9 по плана на 
гр. Долни чифлик, община Долни чиф лик, област 
Варна, ул. Теменуга № 13, целият с площ 755 кв. м, 
при граници на поземления имот: от две страни 
улици, УПИ I-222, УПИ ХVII-222, УПИ III-218, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
№ 92, том 2, рег. номер 3687, дело № 271/2019 г. 
от 12.04.2019 г. (акт 98, том 24, дело № 5101/2019 г. 
от 12.04.2019 г. на СВ – Варна).

– Сума в размер на 10 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  недвижимия  имот,  а  именно:  апартамент 
№ 25, намиращ се в гр. Долни чифлик, община 
Долни чифлик, област Варна, ул. Сокачев, бл. 2, 
вх. Б, ет. 1, със застроена площ 43,04 кв. м, при 
граници на  апартамента:  на  етажа – ап. № 26, 
отгоре – ап. № 33, отдолу – мази, ведно с приле-
жащото му избено помещение № 25 със застроена 
площ 14,85 кв. м, както и 6,1609 % идеални части 
от общите части на сградата и правото на строеж 
върху поземления имот, съставляващ УПИ I-16, 
кв. 35 по регулационния план на града, отчужден 
с  нотариален  акт  за  покупко-продажба № 186, 
том  3,  рег.  номер  8311,  дело  № 371/2017 г.  от 
4.07.2017 г. (акт 159, том XLI, дело № 8894/2017 г. 
от 5.07.2017 г. на СВ – Варна).

– Сума в размер на 33 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижимия имот, а именно: поземлен имот, 
намиращ се в гр. Долни чифлик, община Долни 
чифлик, област Варна, ул. Бреза 2А, целият с площ 
555 кв. м,  съставляващ УПИ  IV-339  в кв. 7 по 
плана на града, при граници на имота по скица: 
УПИ V-336, УПИ ХIII-338, УПИ ХIV-338 и УПИ 
III-339, ведно с построената в имота жилищна 
сграда на два етажа, с разгърната застроена площ 
250 кв. м,  състояща  се  от  първи  етаж  с  площ 
144 кв. м, и втори етаж 106 кв. м и  гараж със 
застроена площ 22 кв. м, отчужден с нотариа-
лен акт за покупко-продажба № 106, том 5, рег. 
номер 13299, дело № 736/2018 г. от 14.11.2018 г. 
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(акт  52,  том LXXXIII,  дело № 17938/2018 г.  от 
15.11.2018 г. на СВ – Варна).

– Сума в размер на 800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  лек  автомобил  „Мерцедес“, модел  „А160“  с 
рег. № В 3362 ВН, рама № WDB1680331J046444, 
двигател № 16696030049077, с дата на първоначал-
на регистрация 1.06.1998 г., отчужден с договор 
от 1.12.2017 г.

– Сума в размер на 28 291,16 лв., представ-
ляваща лични вноски през 2011 г., ведно с на-
числените  лихви  по  депозит  в  щатски  долари 
№ 894670,  открит  в  „Райфайзенбанк“ – ЕАД,  с 
титуляр Мария Георгиева Тодорова.

– Сума в размер на 13 720 лв., представляваща 
получен  превод  от  трето  лице  през  2013 г.  по 
разплащателна сметка № 1506091563, откритa в 
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева 
Тодорова.

– Сума в размер на 3791,94 лв. представляваща 
получени преводи от трето лице през 2014 г. по 
разплащателна сметка № 1506091563, откритa в 
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева 
Тодорова.

– Сума общо в размер на 1400 лв., представ-
ляваща  получен  превод  от  трето  лице  през 
2015 г. по разплащателна сметка № 1506091563, 
откритa в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария 
Георгиева Тодорова.

– Сума в размер на 800 лв., представляваща 
получен  превод  от  трето  лице  през  2017 г.  по 
разплащателна сметка № 1506091563, откритa в 
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева 
Тодорова.

– Сума общо в размер на 3902 лв., представ-
ляваща  получени  преводи  от  трети  лица  през 
2018 г. по разплащателна сметка № 1506091563, 
откритa в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария 
Георгиева Тодорова.

– Сума общо в размер на 26 764 лв., представ-
ляваща лични вноски през 2012 г. по рзплащателна 
сметка  в  швейцарски  франкове  № 1525828022, 
откритa в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария 
Георгиева Тодорова.

– Сума в размер на 100 евро или 195,83 лв., 
представляваща  лични  вноски  през  2016 г.  по 
разплащателна  сметка  в  евро  № 1527651625, 
откритa в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария 
Георгиева Тодорова.

– Сума  общо  в  размер  на  2040  евро  или 
3989,89 лв.,  представляваща  получени  преводи 
от  трето  лице  през  2016 г.  по  разплащателна 
сметка в евро № 1527651625, откритa в „Банка 
ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева Тодорова.

– Сума  общо  в  размер  на  1430  евро  или 
2796,83 лв.,  представляваща  получени  преводи 
от  трето  лице  през  2017 г.  по  разплащателна 
сметка в евро № 1527651625, откритa в „Банка 
ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева Тодорова.

– Сума в размер на 405 евро или 792,11 лв., 
представляваща получен превод от трето лице 
през  2018 г.  по  разплащателна  сметка  в  евро 
№ 1527651625,  откритa  в  „Банка ДСК“ – АД,  с 
титуляр Мария Георгиева Тодорова.

– Сума в размер на 19 558,30 лв., представля-
ваща лична вноска по сметката през 2011 г. по 
спестовен влог в евро № 4506030187, откритa в 

„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева 
Тодорова.

– Сума  общо  в  размер  на  320  паунда  или 
748,80 лв.,  представляваща  лична  вноска  през 
2017 г. по спестовен влог в бр. лири № 4526071330 
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Мария Георгиева 
Тодорова.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
9.06.2022 г. от 15 ч.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят претенциите си върху имуществото 
в срок до датата на първото по делото съдебно 
заседание – 9.06.2022 г., и че неподадените в срока 
претенции няма да бъдат разгледани от съда.
761

Разградският окръжен съд  на  основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има 
образувано гр.д. № 16/2022 г. по предявено на 
20.01.2022 г. мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на  незаконно  придобитото  имущество  срещу 
Сергей Юлиянов Александров, ЕГН 7310225040, 
с постоянен адрес: област Разград, община Куб-
рат, гр. Кубрат, ул. Ропотамо № 22, и настоящ 
адрес: област Разград, община Завет,  с. Брес-
товене, ул. Бузлуджа № 12, с правно основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза 
на държавата на имущество на обща стойност 
112 441,77 лв., формирана като сбор от следните 
компоненти:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сергей Юлиянов Алек-
сандров, ЕГН 7310225040, с цена на иска 50 лв.:

– 5 дружествени дяла, всеки един от тях по 
10 лв., с обща номинална стойност 50 лв. от ка-
питала на „ЕПП – ГВХ“ – ЕООД, ЕИК 203052919.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сергей Юлиянов 
Александров, ЕГН 7310225040, с цена на иска 
112 391,77 лв.:

– сумата в размер 112 391,77 лв., равностой-
ност на  57  465  евро, представляваща преводи 
от трети лица по банкова сметка № 21744662, с 
титуляр „ЕПП – ГВХ“ – ЕООД, ЕИК 203052919, 
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, на 13.05.2014 г. 
и закрита на 30.10.2015 г.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание на 16.05.2022 г. от 15 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на  заинтересованите  лица,  че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, както и датата, за която се насрочва 
първото по делото заседание, чрез предявяване 
на  иск  в  двумесечен  срок  от  обнародване  на 
обявлението в „Държавен вестник“.
779

Силистренският окръжен съд обявява, че на 
2.11.2020 г. е образувано гр.д. № 385/2020 г. по 
описа на СсОС по предявена искова молба от 
Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя 
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: 
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу 
Емилия Георгиева Величкова, ЕГН 8011261438, 
и Демир Тодоров Михайлов, ЕГН 7911208080, 
двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Порой-
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но, община Дулово, област Силистра, ул. Шеста 
№ 5,  с  правно  основание  по  чл. 153,  ал. 1  от 
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата 
на имущество на обща стойност 122 682,09 лв., 
както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емилия Георгиева Ве-
личкова, ЕГН 8011261438, в размер на 15 000 лв.:

– лек автомобил марка „Фолксваген“, модел 
„Туарег“ с peг. № СС 7764 АМ, рама № BKS053135, 
двигател  № WVGZZZ7LZ7D067352,  дата  на 
първа регистрация – 28.03.2007 г., придобит на 
16.11.2015 г.; пазарна стойност към настоящия 
момент – 15 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емилия 
Георгиева Величкова, ЕГН 8011261438, в размер 
на 138 373,20 лв.:

– сумата в размер 69 232,09 лв., представля-
ваща получени парични преводи от трети лица 
през 2010 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г., непреобра-
зувани в друго имущество;

– сумата в размер 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел 
„Голф“ с рег. № СС 1983 АМ, дата на първа ре-
гистрация – 16.11.1999 г., двигател № AHF403297, 
рама  № WVWZZZ1JZYD153928,  регистриран 
на името на Емилия Величкова на 5.02.2015 г., 
отчужден на 21.01.2016 г.;

– сумата в размер 21 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек  автомобил марка  „БМВ“, модел  „X 5“ 
с рег. № СС 1738 РВ, дата на първа регистра-
ция – 7.08.2003 г.,  двигател  № 22475368306D1, 
рама № WBAFA71000LU96993,  регистриран  на 
името  на  Емилия  Величкова  на  27.07.2015 г., 
отчужден на 7.01.2016 г.;

– сумата в размер 2700 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка  „Ауди“, модел  „А 2“ 
с рег. № СС 8143 АН, дата на първа регистра-
ция – 1.01.2001 г., рама № AMF058478, двигател 
№ WAUZZZ8ZZ1N023597, регистриран на името 
на Емилия Величкова на 10.09.2015 г., отчужден 
на 11.02.2019 г.;

– сумата в размер 4000 лв., представляваща 
лични вноски по банкова сметка № 16773994 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емилия Геор-
гиева Величкова;

– сумата в размер 4750 лв., представляваща 
лични вноски по спестовен влог № 24070873 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емилия Геор-
гиева Величкова;

– сумата в размер 2500 лв., представляваща 
лични вноски по спестовен влог № 22811298 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емилия Геор-
гиева Величкова.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Демир Тодоров 
Михайлов, ЕГН 7911208080, в размер 1500 лв.:

– сумата в размер 1500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел 
„Голф“  с  рег.  № СС  7219  СВ,  дата  на  първа 
регистрация – 29.09.1993 г.,  двигател  № – без 
номер, рама № WVWZZZ1HZRW124515, регис-
триран на името на Демир Тодоров Михайлов 
на 4.12.2009 г., отчужден на 29.08.2012 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 12.07.2022 г. от 11,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ третите заинтересовани лица, 
които претендират самостоятелни права върху 
имуществото, предмет на отнемане в този про-
цес, могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред Силистренския окръжен 
съд по делото.
803

Окръжният съд – Силистра, обявявя, че на 
15.06.2021 г. е образувано гр. д. № 176/2021 г. по 
описа на СсОС по предявена искова молба от 
Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя 
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призовава-
не: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, 
срещу Румен Колев Радев, ЕГН 6604285687, с 
постоянен и настоящ адрес: с. Айдемир, община 
Силистра,  област  Силистра,  ж.к.  Север  № 9, 
вх. Б, ет. 1, ап. 9, с правно основание чл. 153, 
ал. 1  от  ЗПКОНПИ  за  отнемане  в  полза  на 
държавата  на  имущество  на  обща  стойност 
2 193 000 лв., както следва:

От Румен Колев Радев, ЕГН 6604285687, 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 
1 788 000 лв., в т.ч.:

1.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 7590 СК, дата на първоначална регистра-
ция 24.05.1996 г.,  рама № W0L000036T1182503, 
двигател  № Х18ХЕ14168790 ,  придобит  на 
13.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящ-
ия момент – 1000 лв.

2. Лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д“ с рег. 
№ СС 7591 СК, дата на първоначална регистра-
ция 27.10.1995 г., рама № WDB2100041A033957, 
двигател  № 604912020007531,  придобит  на 
13.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

3. Лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ с рег. 
№ СС  7612  СК,  дата  на  първоначална  регис-
трация 9.03.1995 г., рама № WDB2020181F156786, 
двигател  № 11192010 099859,  придобит  на 
13.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящ-
ия момент – 1000 лв.

4. Лек автомобил „Опел Кадет“ с рег. № СС 
7613  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
31.05.1990 г., рама № W0L000033L5319669, двига-
тел № 16SV02163823, придобит на 13.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 1000 лв.

5.  Лек  автомобил  „Ауди  А4“  с  рег.  № СС 
7620  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.10.1997 г., рама № WAUZZZ8DZWA026597, дви-
гател № AHU249748, придобит на 14.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 3000 лв.

6. Лек автомобил „Воксхол Зафира Комфорт“ 
с рег. № СС 7624 СК, дата на първоначална регис-
трация 21.09.2001 г., рама № W0L0TGF7522021627, 
двигател  № Y20DTH17A82462,  придобит  на 
14.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.
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7. Лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № СС 
7644  СК,  дата  на  първоначална  регистра-
ция  29.11.1996 г.,  рама № VF1BA0L0515597730, 
двигател  № K7MAC720DA35085,  придобит  на 
14.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

8.  Лек  автомобил  „Рено  Лагуна“  с  рег. 
№ СС  7645 СК,  дата  на  първоначална  регис-
трация 5.01.1999 г., рама № VF1B5680519467195, 
двигател  № K4MF720D059802,  придобит  на 
14.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

9. Лек автомобил „Ленд Ровер Ланд Ровер 
Рейндж  Ровер“  с  рег.  № СС  7648  СК,  дата 
на  първоначална  регистрация  29.01.1998 г., 
рама  № SALLPAMW8WA387378 ,  двигател 
№ 22008812256ТМ,  придобит  на  14.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 12 000 лв.

10. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с рег. 
№ СС 7661 СК, дата на първоначална регистрация 
31.10.1995 г., рама № WF0BXXGBVBST43491, дви-
гател № 4HBST43491, придобит на 15.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 4000 лв.

11. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 7662 СК, дата на първоначална регистра-
ция 5.01.2000 г., рама № WVWZZZ1JZYD155753, 
двигател № AGR159221, придобит на 15.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 6000 лв.

12. Лек автомобил „Ягуар С Тип“ с рег. № СС 
7683  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
26.09.2002 г., рама № SAJAC01NX3JM73037, дви-
гател № 299683376JB, придобит на 16.06.2011 г., 
с  па зарна  с тойност  към  нас тоящия  мо -
мент – 6000 лв.

13. Лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рег. 
№ СС 7685 СК, дата на първоначална регистра-
ция 12.02.1997 г., рама № VF7X18E00018E7945, 
двигател № 10CUAU6014484DHX, придобит на 
16.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

14. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 7703 СК, дата на първоначална регистрация 
11.03.1992 г., рама № WVWZZZ1GZNP196111, без 
№ на двигател, придобит на 16.06.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

15. Лек автомобил „Мицубиши Спейс Стар“ с 
рег. № СС 7728 СК, дата на първоначална регистра-
ция 26.06.2001 г., рама № XMCLNDG4A2F003644, 
двигател № F9Q1D41927C022207,  придобит  на 
17.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

16. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
7731  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.10.1996 г., рама № W0L000051V2028939, двигател 
№ X17DT00187015, придобит на 20.06.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

17. Лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 7762 СК, дата на първоначална регистрация 
7.07.1995 г., рама № WVWZZZ6NZSW008042, дви-
гател № АЕА004771, придобит на 20.06.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

18. Лек автомобил „Ауди А6 2.5 ТДИ“ с рег. 
№ СС 7802 СК, дата на първоначална регистрация 

18.03.1996 г., рама № WAUZZZ4AZTN073578, дви-
гател № AEL030538, придобит на 21.06.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

19. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 7825 СК, дата на първоначална регистрация 
7.11.1996 г., рама № WVWZZZ1HZVW276237, дви-
гател № ABF055612, придобит на 22.06.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

20. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 7841 СК, дата на първоначална регистрация 
19.01.1996 г.,  рама  № WVWZZZ1HZTW269922, 
д ви гат ел  № 1Z693319W210 ,  п ри доби т  на 
22.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

21. Лек автомобил „Воксхол Зафира Комфорт“ 
с рег. № СС 7847 СК, дата на първоначална регис-
трация 27.09.2001 г., рама № W0L0TGF7522032995, 
двигател  № Y20DTH17D00514,  придобит  на 
23.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

22. Лек автомобил „ФИАТ Мултипла“ с рег. 
№ СС 7896 СК, дата на първоначална регистра-
ция  19.10.2000 г.,  рама  № ZFA18600002089343, 
двигател  № 186А40000354916,  придобит  на 
27.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

23. Товарен автомобил „Фолксваген Транс-
портер“  с  рег.  № СС  7897  СК,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  7.02 .1992 г. ,  рама 
№ WV2ZZZ70ZNH064030, двигател № 1X052453, 
придобит  на  27.06.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 21 000 лв.

24.  Лек  автомобил  „БМВ  320  Д“  с  рег. 
№ СС 7907 СК, дата на първоначална регистра-
ция  4.07.2003 г.,  рама № WBAAS71020CJ36566, 
д ви гат ел  № 87835385204D4,  придобит  на 
27.06.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

25. Товарен автомобил „ФИАТ Дукато“ с рег. 
№ СС 7995 СК, дата на първоначална регистра-
ция  14.01.1999 г.,  рама  № ZFA23000005669303, 
двигател  № 81406322002732900,  придобит  на 
1.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

26. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8029 СК, дата на първоначална регистрация 
3.02.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW150062, дви-
гател № ААА157339, придобит на 4.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

27. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
8030  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
19.12.1995 г., рама № W0L000053T5047535, двига-
тел № 992830, придобит на 4.07.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

28. Лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № СС 
8032  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.04.1993 г., рама № W0L000089P5211906, двига-
тел № 464570, придобит на 4.07.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

29. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
8035  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
1.12.1994 г., рама № W0L000051RS741005, двигател 
№ X16SZ20163187, придобит на 4.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

30. Лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. № СС 
8077  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
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9.03.1993 г.,  рама  № WBACA11010EL72123,  без 
№ на двигател, придобит на 7.07.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 2000 лв.

31. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8078 СК, дата на първоначална регистрация 
17.09.2001 г., рама № WVWZZZ3BZ2E162515, дви-
гател № AVF114598, придобит на 7.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

32. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8079 СК, дата на първоначална регистрация 
27.09.1993 г., рама № WVWZZZ1HZRW111816, без 
№ на двигател, придобит на 7.07.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

33.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 8082 СК, дата на първоначална регистра-
ция  26.04.1993 г.,  рама  № W0L000087P5128121, 
двигател  № C18NZ25013354 ,  придобит  на 
7.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

34. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8083 СК, дата на първоначална регистрация 
30.05.1996 г.,  рама  № WVWZZZ1HZVW038046, 
двигател № AEY016811, придобит на 7.07.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

35.  Лек  автомобил  „Ленд  Ровер  Ланд  Ро-
вер  Фриландер“  с  рег.  № СС  5076  СК,  дата 
на  първоначална  регистрация  13.07.2004 г., 
рама  № SALLNABE24A427360 ,   д ви г ат ел 
№ 81495626204D3, придобит на 7.07.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 16 000 лв.

36. Лек автомобил „Тойота Авенсис“ с рег. 
№ СС 8087 СК, дата на първоначална регистра-
ция 16.12.1998 г., рама № SB164ABN10E051140, без 
№ на двигател, придобит на 7.07.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 6000 лв.

37. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8105 СК, дата на първоначална регистрация 
3.08.1995 г., рама № WVWZZZ3AZSE254038, дви-
гател № 1Z017315, придобит на 7.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

38.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 8133 СК, дата на първоначална регистра-
ция  22.08.1996 г.,  рама  № W0L000036T1020641, 
двигател  № Х18ХЕ14080932 ,  придобит  на 
8.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

39. Лек автомобил „БМВ 523 И“ с рег. № СС 
8146  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
12.02.1997 г.,  рама  № WBADD31080BU24677, 
д ви гат ел  № 30271097286S1 ,  придоби т  на 
11.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

40. Лек автомобил „Мерцедес Ц 220 Д“ с рег. 
№ СС 8158 СК, дата на първоначална регистрация 
7.07.1995 г., рама № WDB2021211A318918, двигател 
№ 60491000052327, придобит на 11.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

41.  Лек  автомобил  „Сеат  Кордоба“  с  рег. 
№ СС 8159 СК, дата на първоначална регистра-
ция 29.09.1998 г., рама № VSSZZZ6KZWR098738, 
двигател № ALM002665, придобит на 11.07.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 7000 лв.

42. Лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д“ с рег. 
№ СС 5729 СВ, дата на първоначална регистрация 

2.09.1997 г., рама № WDB2100041A513593, двигател 
№ 60491210040631, придобит на 12.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

43. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8179 СК, дата на първоначална регистрация 
21.07.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSP579025, без 
№ на двигател, придобит на 12.07.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

44. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8183 СК, дата на първоначална регистрация 
15.10.1996 г., рама № WVWZZZ3AZTE259670, дви-
гател № AFT065644, придобит на 12.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

45. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
8217  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.11.1991 г., рама № WBACA31060FB21588, дви-
гател № 184Е106637371, придобит на 13.07.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 1000 лв.

46. Лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № СС 
8218  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.01.1996 г., рама № W0L000036T1011870, двигател 
№ Х18ХЕ14074427, придобит на 13.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

47. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8227 СК, дата на първоначална регистрация 
27.02.1996 г., рама № WVWZZZ1HZTB051680, дви-
гател № 1Z627150, придобит на 13.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

48. Лек автомобил „Мицубиши Галант“ с рег. 
№ СС 8229 СК, дата на първоначална регистрация 
7.09.1998 г., рама № JMBSNEA5AVZ000967, двига-
тел № GA13BC6099, придобит на 13.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

49. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
8240  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
27.07.1998 г.,  рама  № W0L0TGF35W8085061, 
двигател  № X14XE20D21454,  придобит  на 
14.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

50. Лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“ с 
рег. № СС 8244 СК, дата на първоначална регис-
трация 22.12.1998 г., рама № WDB2102061A834437, 
без № на двигател, придобит на 14.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

51. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8255 СК, дата на първоначална регистрация 
29.11.1997 г., рама № WVWZZZ3BZWE213910, дви-
гател № AHU314763, придобит на 14.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

52. Лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № СС 
8258  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
23.04.1997 г.,  рама  № WF0NXXGCANTY82022, 
д ви г а т е л  № L1HTY82 0 22 ,   п ри до би т  н а 
14.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

53. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8269 СК, дата на първоначална регистрация 
12.09.1990 г., рама № WVWZZZ31ZMB038305, дви-
гател № 2Е004792, придобит на 15.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

54. Товарен автомобил „Форд Куриер“ с рег. 
№ СС 8295 СК, дата на първоначална регистрация 
21.08.1997 г., рама № WF03XXBAJ3TS28459, двига-
тел № RTJTS28459, придобит на 18.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.
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55.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 8307 СК, дата на първоначална регистра-
ция 21.07.1998 г., рама № W0L0JBF19W5253084, 
двигател  № X20DTH17197132,  придобит  на 
18.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

56.  Лек  автомобил  „Ауди А4“  с  рег. № СС 
8355  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
23.10.1995 г., рама № WAUZZZ8DZTA050946, дви-
гател № 1Z595021, придобит на 20.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

57.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 8376 СК, дата на първоначална регистра-
ция  8.04.1998 г.,  рама  № W0L0JBF35W7036165, 
двигател  № X20DTH17085746,  придобит  на 
21.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

58. Лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. № СС 
8385  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
5.08.1994 г., рама № WBACG11030KB73741, двига-
тел № 978803616400, придобит на 21.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

59. Лек автомобил „Мицубиши Шогун“ с рег. 
№ СС 5081 СК, дата на първоначална регистра-
ция 24.03.1999 г., рама № V464030858, двигател 
№ АС4086, придобит на 21.07.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 6000 лв.

60.  Лек  автомобил  „БМВ  525  ТДС“  с  рег. 
№ СС 8414 СК, дата на първоначална регистра-
ция 19.08.1998 г., рама № WBADF71060BS55096, 
д ви гат ел  № 24438952256Т1,  придоби т  на 
22.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

61.  Лек  автомобил  „Ланчия  Капа“  с  рег. 
№ СС 8443 СК, дата на първоначална регистра-
ция  19.05.1998 г.,  рама  № ZLA83800002088176, 
двигател  № 838А30001125209,  придобит  на 
25.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

62. Лек автомобил „Мерцедес МБ 100 Д“ с рег. 
№ СС 8449 СК, дата на първоначална регистрация 
11.10.1990 г., рама № VSA63134413075262, двигател 
№ 61696310115712, придобит на 25.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

63. Лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ с рег. 
№ СС 8473 СК, дата на първоначална регистра-
ция  23.08.1994 г.,  рама № WDB2020181A171438, 
двигател  № 11192010093772 ,  придобит  на 
26.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

64.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Улисе“  с  рег. 
№ СС 8475 СК, дата на първоначална регистра-
ция  16.04.1996 г.,  рама  № ZFA22000012138003, 
двигател  № RGX10HJM53007081,  придобит  на 
26.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

65. Товарен автомобил „Мерцедес 207 Д“ с рег. 
№ СС 8499 СК, дата на първоначална регистра-
ция 25.11.1985 г., рама № 60132110704959, двигател 
№ 61693710034698, придобит на 27.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

66.  Лек  автомобил  „Ауди  80“  с  рег. № СС 
8502  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.03.1993 г., рама № WAUZZZ8CZPA199797, дви-
гател № 1Z064967, придобит на 27.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

67. Товарен автомобил „Ситроен Ксара“ с рег. 
№ СС 8506 СК, дата на първоначална регистра-
ция 15.02.2000 г., рама № VF7N4WJZF36721119, 
двигател  № WJZ10DXAL6011833,  придобит  на 
27.07.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

68.  Лек  автомобил  „Ауди А4“  с  рег. № СС 
8507  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
20.11.2001 г., рама № WAUZZZ8EZ1A016189, дви-
гател № АКЕ049624, придобит на 27.07.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.

69. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
8514  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
9.04.1992 г., рама № WBACA31010FB27265, дви-
гател № 184Е106657424, придобит на 28.07.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

70. Лек автомобил „Мерцедес Е 200 ЦДИ“ с рег. 
№ СС 8566 СК, дата на първоначална регистрация 
20.02.2002 г.,  рама № WDB2100071B498743,  без 
№ на двигател, придобит на 1.08.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 13 000 лв.

71. Лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № СС 
8574  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
1.07.1996 г., рама № W0L000036T5205081, двигател 
№ Х18ХЕ14089297, придобит на 1.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

72.  Лек  автомобил  „Ауди А4“  с  рег. № СС 
8575  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
10.05.1995 г., рама № WAUZZZ8DZSA096157, дви-
гател № 1Z492524, придобит на 1.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

73.  Лек  автомобил  „Хонда  Акорд“  с  рег. 
№ СС 8637 СК, дата на първоначална регистра-
ция 15.08.2000 г., рама № SHHCG8540YU033653, 
д ви гат ел  № F18B2E142259,   п ри доби т  на 
4.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 10 000 лв.

74. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8638 СК, дата на първоначална регистрация 
1.08.1997 г., рама № WVWZZZ3BZWE065305, дви-
гател № AFN300260, придобит на 4.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

75. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
8643  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.02.2000 г., рама № WBAAL31010JJ66868, двига-
тел № 32593911940, придобит на 4.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.

76.  Лек  автомобил  „Хюндай  Купе“  с  рег. 
№ СС 8661 СК, дата на първоначална регистра-
ция 26.04.2001 г., рама № KMHKG21RP1U238873, 
д ви гат ел  № G4EDY895209,   п ри доби т  на 
4.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

77.  Лек  автомобил  „Ауди А4“  с  рег. № СС 
8662  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
1.12.1999 г., рама № WAUZZZ8DZYA002749, дви-
гател № AFN948426, придобит на 4.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

78. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8665 СК, дата на първоначална регистрация 
29.08.1996 г., рама № WVWZZZ1HZVW139917, дви-
гател № AEY017356, придобит на 4.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

79.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 8667 СК, дата на първоначална регистра-
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ция 24.11.2004 г., рама № W0L0AHL4848121464, 
двигател  № Z17DTH1068726 ,  придобит  на 
4.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

80.  Лек  автомобил  „БМВ  320  Д“  с  рег. 
№ СС 8697 СК, дата на първоначална регистра-
ция 10.10.2001 г., рама № WBAAP71050JL32921, 
двигател  № 82469897204D4,  придобит  на 
8.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

81. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8726 СК, дата на първоначална регистрация 
16.05.1994 г., рама № WVWZZZ1HZRW543926, без 
№ на двигател, придобит на 9.08.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 2000 лв.

82. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8746 СК, дата на първоначална регистрация 
20.02.1992 г., рама № WVWZZZ31ZNB119448, дви-
гател № 2Е126531, придобит на 9.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

83. Лек автомобил „Мерцедес Е 300 Д“ с рег. 
№ СС 8757 СК, дата на първоначална регистрация 
5.11.1993 г., рама № WDB1241911F274033, двигател 
№ 60691010002124, придобит на 9.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

84.  Лек  автомобил  „Волво  С  80“  с  рег. 
№ СС 8764 СК, дата на първоначална регистра-
ция  11.11.1998 г.,  рама  № YV1TS43C2X1015953, 
двигател  № В5204Т31508542 ,  придобит  на 
10.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

85. Лек автомобил „ФИАТ Палио“ с рег. № СС 
8786  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
10.11.1999 г., рама № ZFA17800000953172, двигател 
№ 176А30002454577, придобит на 10.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

86. Лек автомобил „Мерцедес Ц 220 Д“ с рег. 
№ СС 8816 СК, дата на първоначална регистра-
ция  22.08.1994 г.,  рама № WDB2021211A171428, 
двигател  № 60491010024926 ,  придобит  на 
11.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

87. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
8817  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.05.1995 г., рама № W0L000051S2681981, без № на 
двигател,  придобит  на  11.08.2011 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 2000 лв.

88.  Лек  автомобил  „Ауди A6“  с  рег. № СС 
8819  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
2.05.1996 г., рама № WAUZZZ4AZTN082752, двига-
тел № ADR135618W, придобит на 11.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.

89.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 8820 СК, дата на първоначална регистра-
ция  12.08.1996 г.,  рама  № W0L000036T1218977, 
двигател  № X16SZR02EJ0352 ,  придобит  на 
11.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

90.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 8821 СК, дата на първоначална регистра-
ция  19.02.1996 г.,  рама  № W0L000051T2566315, 
двигател  № X16SZR02FD3416,  придобит  на 
11.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

91.  Лек  автомобил  „Ауди А6“  с  рег. № СС 
8873  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 

21.10.1999 г., рама № WAUZZZ4BZYN034353, дви-
гател № AVG110934, придобит на 15.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

92. Лек автомобил „Мерцедес Вито 108 Д“ с 
рег. № СС 8893 СК, дата на първоначална регис-
трация 10.12.1998 г., рама № VSA63816413032145, 
двигател  № 6019420 0541567,  придобит  на 
15.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

93. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 8897 СК, дата на първоначална регистрация 
28.06.2001 г., рама № WVWZZZ3BZ1P198132, дви-
гател № AVP051073, придобит на 16.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.

94. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 8909 СК, дата на първоначална регистрация 
22.05.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSP392816, дви-
гател № 1Y458034, придобит на 16.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

95. Лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № СС 
8922  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.07.1994 г., рама № WF0NXXGCANRJ38528, дви-
гател № L1ERJ38528, придобит на 16.08.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 2000 лв.

96.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Mapea“  с  рег. 
№ СС  8927  СК,  дата  на  първоначална  регис-
трация 1.01.1998 г., рама № ZFA18500000181800, 
двигател  № 185А80009900091,  придобит  на 
16.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

97. Лек автомобил „Фолксваген Венто“ с рег. 
№ СС 8932 СК, дата на първоначална регистрация 
2.05.1996 г., рама № WVWZZZ1HZTW160112, дви-
гател № AEY012137, придобит на 17.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

98.  Лек  автомобил  „Ауди А6“  с  рег. № СС 
8933  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
15.1.1998 г., рама № WAUZZZ4BZWN087273, дви-
гател № AFN431525, придобит на 17.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

99.  Лек  автомобил  „Нисан  Патрол“  с  рег. 
№ СС 9097 СВ, дата на първоначална регистра-
ция  13.11.1989 г.,  рама № JN10KYY60U0810294, 
д ви г ат ел  № RD28111094A ,  п ри доби т  на 
18.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

100.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 8986 СК, дата на първоначална регистра-
ция  4.09.1998 г.,  рама № W0L0TGF35W2228843, 
двигател  № X20DTL17201510,  придобит  на 
18.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

101. Лек автомобил „Ауди А 4“ с рег. № СС 
9106  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
25.10.1996 г., рама № WAUZZZ8DZVA064770, дви-
гател № AFN117523, придобит на 23.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

102. Лек автомобил „Воксхол Вектра“ с рег. 
№ СС 9110 СК, дата на първоначална регистра-
ция  26.01.2000 г.,  рама № W0L0JBF68Y7031394, 
двигател  № 08454473Х25ХЕ,  придобит  на 
23.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

103.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 9112 СК, дата на първоначална регистрация 
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6.06.1994 г., рама № WF0FXXGBBFRY94103, дви-
гател № RY94103, придобит на 23.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

104. Лек автомобил „БМВ 330 Д“ с рег. № СС 
9136  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
20.09.2001 г.,  рама  № WBAER91000KK00022, 
дви гат ел  № 22939849306D1,  придобит  на 
24.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

105.  Лек  автомобил  „Опел  Зафира“  с  рег. 
№ СС 9140 СК, дата на първоначална регистра-
ция 20.05.2005 г.,  рама № W0L0TGF7552180905, 
двигател  № Y20DTH17L25378,  придобит  на 
24.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 10 000 лв.

106.  Лек  автомобил  „БМВ  530  Д“  с  рег. 
№ СС 9147 СК, дата на първоначална регистра-
ция 7.12.1999 г., рама № WBADL81000GX33319, 
д ви гат ел  № 29599329306D1,  придобит  на 
24.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

107. Товарен автомобил „Рено Трафик“ с рег. 
№ СС 9150 СК, дата на първоначална регистрация 
1.01.1984 г., рама № VF6FB30A1F0002149, без № на 
двигател,  придобит  на  25.08.2011 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

108.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 9154 СК, дата на първоначална регистрация 
18.08.1998 г., рама № WF0FXXGBBFVK13159, дви-
гател № RKBVK13159, придобит на 25.08.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 4000 лв.

109. Лек автомобил „Алфа Ромео 156“ с рег. 
№ СС 9251 СК, дата на първоначална регистра-
ция 17.06.2004 г., рама № ZAR93200001102923, без 
№ на двигател, придобит на 30.08.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

110.  Лек  автомобил  „Ленд  Ровер  Ланд  Ро-
вер Фриландер“ с рег. № СС 5098 СК, дата на 
първоначална  регистрация  25.06.1998 г.,  рама 
№ SALLNABB7WA622741,  без  № на  двигател, 
придобит  на  30.08.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 8000 лв.

111.  Лек  автомобил  „Опел  Зафира“  с  рег. 
№ СС 9271 СК, дата на първоначална регистра-
ция  1.01.1999 г.,  рама  № W0L0TGF75Y2100989, 
двигател  № X20DTL17542344,  придобит  на 
31.08.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 7000 лв.

112. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
9276  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
7.11.1997 г., рама № W0L000051V2262212, двигател 
№ X16XEL20032757, придобит на 31.08.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

113.  Лек  автомобил  „Ланчия Дедра“  с  рег. 
№ СС 9315 СК, дата на първоначална регистрация 
1.01.1993 г., рама № ZLA83500004025465, двигател 
№ 835А10003313334, придобит на 1.09.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

114.  Лек  автомобил  „Опел  Корса“  с  рег. 
№ СС 9317 СК, дата на първоначална регистра-
ция 23.01.1998 г., рама № W0L0SBF08W4059340, 
двигател  № Х10ХЕ19639766 ,  придобит  на 
1.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

115. Товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35“ с 
рег. № СС 9318 СК, дата на първоначална регистра-
ция 7.06.2005 г., рама № WV1ZZZ2DZ5H022462, 
двигател № AVR040868, придобит на 1.09.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 10 000 лв.

116. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 9322 СК, дата на първоначална регистрация 
12.02.1998 г.,  рама  № WVWZZZ1JZWW049086, 
двигател № AKL057891, придобит на 1.09.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

117. Лек автомобил „Мерцедес 312 Д Спринтер“ 
с рег. № СС 9376 СК, дата на първоначална регис-
трация 25.6.1996 г., рама № WDB9034721P607414, 
двигател  № 60298000055017,  придобит  на 
7.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

118. Лек автомобил „Рено Еспейс“ с рег. № СС 
9377  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
9.09.1997 г., рама № VF8JE0E0516552822, двигател 
№ G8T1716C018194, придобит на 7.09.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

119. Товарен автомобил „ФИАТ Дукато“ с рег. 
№ СС 9401 СК, дата на първоначална регистра-
ция  30.06.2004 г.,  рама  № ZFA24400007448035, 
двигател № RHV10DYSH4003904,  придобит  на 
8.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 10 000 лв.

120.  Лек  автомобил  „Опел  Зафира“  с  рег. 
№ СС 9451 СК, дата на първоначална регистра-
ция 29.09.2000 г., рама № W0L0TGF75Y2278756, 
двигател  № X20DTL17715273,  придобит  на 
12.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 7000 лв.

121.  Лек  автомобил  „Крайслер  Гранд  Во-
яджер“  с  рег.  № СС  9506  СК,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  28.02.1994 г.,  рама 
№ 1C4GHN4M4RU515381, двигател № 09В75640, 
придобит  на  14.09.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 6000 лв.

122.  Лек  автомобил  „Рено  Лагуна“  с  рег. 
№ СС 9589 СК, дата на първоначална регистра-
ция  27.04.1999 г.,  рама  № VF1B56J0520066442, 
двигател  № F9QF716C076864,  придобит  на 
19.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

123. Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 
9631  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
10.10.1996 г., рама № WAUZZZ8DZVA024400, дви-
гател № AFN090182, придобит на 20.09.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

124. Лек автомобил „Мерцедес С 280“ с рег. 
№ СС 9684 СК, дата на първоначална регистра-
ция  17.03.1998 г.,  рама № WDB1400282A410696, 
двигател  № 10494422021068 ,  придобит  на 
26.09.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

125. Лек автомобил „БМВ 320 И“ с рег. № СС 
9784  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
3.12.1998 г., рама № WBAAL31010JJ28167, двига-
тел № 23490291940, придобит на 29.09.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

126. Лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д“ с рег. 
№ СС 9821 СК, дата на първоначална регистра-
ция  21.8.1996 г.,  рама  № WDB2100041A201201, 
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двигател  № 60491200018923,  придобит  на 
3.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

127. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 9822 СК, дата на първоначална регистрация 
25.5.1994 г., рама № WVWZZZ3AZRE162006, дви-
гател № ABS880726, придобит на 3.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

128. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
9823  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
1.02.1995 г., рама № W0L000051S2632506, двигател 
№ X16SZ02BN4274, придобит на 3.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

129.  Лек  автомобил  „Опел  Арена“  с  рег. 
№ СС 9825 СК, дата на първоначална регистра-
ция  28.01.1999 г.,  рама  № VF1J8AJA517370068, 
двигател  № F8QJ606C001338,  придобит  на 
3.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

130. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 9847 СК, дата на първоначална регистрация 
19.03.1996 г., рама № WVWZZZ1HZTW356046, дви-
гател № 1Z737034, придобит на 4.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

131.  Лек  автомобил  „Ленд  Ровер  Ланд  Ро-
вер  Фриландер“  с  рег.  № СС  9021  СК,  дата 
на  първоначална  регистрация  30.6.1999 г., 
рама  № SALLNAAA7XA659294 ,  д ви гат ел 
№ 18K4FJ78191121, придобит на 4.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

132.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 9867 СК, дата на първоначална регистра-
ция 29.08.1997 г., рама № W0L0TFF35W2005987, 
двигател  № Х18ХЕ14088079,  придобит  на 
5.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

133. Лек автомобил „Мерцедес С 430“ с рег. 
№ СС 9893 СК, дата на първоначална регистра-
ция  29.06.1999 г.,  рама № WDB2200701A054719, 
двигател  № 11394130098753,  придобит  на 
6.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

134.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Стило“  с  рег. 
№ СС  9905  СК,  дата  на  първоначална  регис-
трация 11.07.2002 г., рама № ZFA19200000194978, 
двигател  № 188А50000717759,  придобит  на 
6.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 9000 лв.

135. Лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 9945 СК, дата на първоначална регистра-
ция 23.12.1996 г., рама № WVWZZZ6NZVY146735, 
двигател № AGD002079, придобит на 10.10.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 6000 лв.

136.  Лек  автомобил  „Крайслер  Вояджер 
2.5  Д“  с  рег.  № СС  9946  СК,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  17.05.1995 г.,  рама 
№ 1C4GHN5M5SU119027, двигател № 09В62271, 
придобит  на  10.10.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 6000 лв.

137. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
0021  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.12.2001 г.,  рама  № WF0NXXGCDN1D30093, 
д ви гат ел  № FYDD1D30093,  придобит  на 
11.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

138.  Лек  автомобил  „Ланчия  Капа“  с  рег. 
№ СС 7614 СК, дата на първоначална регистра-
ция  11.05.1995 г.,  рама  № ZLA83800002018047, 
двигател  № 838А10000026004,  придобит  на 
12.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

139. Лек автомобил „Мерцедес Вито 110 Д“ с 
рег. № СС 0034 РВ, дата на първоначална регис-
трация 8.01.1997 г., рама № VSA63817413035706, 
двигател  № 60197000551577,  придобит  на 
12.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

140. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 
0036  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
12.02.1997 г., рама № WAUZZZ4AZVN032407, дви-
гател № AEL049089, придобит на 12.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

141. Лек автомобил „Форд Кугар“ с рег. № СС 
0053  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
16.07.1999 г., рама № WF0HT60T4X5209341, двига-
тел № 209341, придобит на 12.10.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

142.  Товарен  автомобил  „Фолксваген  ЛТ 
31  Д“  с  рег.  № СС  0085  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  25.05.1987 г.,  рама 
№ WV2ZZZ28ZHH018549, двигател № DW067141, 
придобит  на  13.10.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 1000 лв.

143.  Лек  автомобил  „Рено  Лагуна“  с  рег. 
№ СС 0124 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  30.07.1998 г.,  рама  № VF1K56J0517856008, 
двигател  № F9QF716C002336,  придобит  на 
17.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

144.  Лек  автомобил  „Форд  Галакси“  с  рег. 
№ СС 0125 РВ, дата на първоначална регистрация 
2.07.1999 г., рама № WF0GXXPSWGXL27359, дви-
гател № AFN913208, придобит на 17.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

145. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
0163  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
10.01.1994 г.,  рама № WBACA91040JF08477,  без 
№ на двигател, придобит на 19.10.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

146.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС  2172  СК,  дата  на  първоначална  регис-
трация 2.05.1997 г., рама № W0L000036V1187840, 
двигател  № X16XEL20865291,  придобит  на 
21.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

147.  Лек  автомобил  „Хюндай  Купе“  с  рег. 
№ СС 0194 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 28.03.2002 г., рама № KMHHN61DR2U003205, 
д ви г ат ел  № G4GC1194192 ,   п ри доби т  на 
24.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 9000 лв.

148. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 
0195  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.04.1995 г., рама № WAUZZZ4AZSN000242, дви-
гател № АВК206919, придобит на 24.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

149. Лек автомобил „Форд Транзит 100 С“ с рег. 
№ СС 0196 РВ, дата на първоначална регистрация 
23.05.1996 г.,  рама  № WF0KXXGBVKTA10381, 
двигател № 4FCTA10381, придобит на 24.10.2011 г., 
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с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

150. Лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег. 
№ СС 0197 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.07.1997 г.,  рама  № WVWZZZ7MZWV006626, 
двигател № AFN207155, придобит на 24.10.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 6000 лв.

151. Лек автомобил „Санг Йонг Рекстон“ с рег. 
№ СС 0213 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 27.02.2004 г., рама № KPTG0B1DS3P103818, 
двигател  № 66292510007849,  придобит  на 
24.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 10 000 лв.

152. Лек автомобил „БМВ X 5“ с рег. № СС 
0232  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
12.11.2002 г.,  рама  № WBAFA71090LK71794, 
д ви гат ел  № 26265127306D1,  придобит  на 
25.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

153. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
0253  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
15.05.1997 г., рама № W0L000058V2127017, двига-
тел № 262785, придобит на 26.10.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 3000 лв.

154.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 0255 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.2001 г., рама № WF0WXXGBBW1P40145, дви-
гател № 1Р40145, придобит на 26.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.

155. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 0269 РВ, дата на първоначална регистрация 
2.01.1998 г., рама № WVWZZZ3BZWD230408, дви-
гател № AFN451830, придобит на 27.10.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

156. Лек автомобил „Мерцедес Вито 108 Д“ с 
рег. № СС 0316 РВ, дата на първоначална регис-
трация 7.01.1998 г., рама № VSA63816413103198, 
двигател  № 60194200645874 ,  придобит  на 
31.10.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

157. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 0340 РВ, дата на първоначална регистрация 
4.04.1997 г., рама № WVWZZZ1HZVB128404, дви-
гател № AHU119156, придобит на 1.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

158. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 0359 РВ, дата на първоначална регистрация 
26.04.1999 г., рама № WVWZZZ1JZXW715305, дви-
гател № AHF295693, придобит на 2.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

159. Лек автомобил „ФИАТ Фиорино“ с рег. 
№ СС 0361 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.12.2000 г., рама № ZFA14600008692538, двигател 
№ 146D70005133847, придобит на 2.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

160. Лек автомобил „Волво С 80“ с рег. № СС 
0417  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
25.03.1999 г., рама № YV1TS7206X1047063, двига-
тел № 107547, придобит на 7.11.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 8000 лв.

161. Лек автомобил „Мицубиши Шогун“ с рег. 
№ СС 7002 СК, дата на първоначална регистра-
ция 14.09.1999 г., рама № V247401993, двигател 
№ 4D56FD6368, придобит на 9.11.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 6000 лв.

162. Товарен автомобил „Фолксваген Транс-
портер“  с  рег.  № СС  0475  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  16.04.1991 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZMH046016, двигател № 1X017537, 
придобит на 10.11.2011 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 3000 лв.

163.  Лек  автомобил  „Рено  Лагуна“  с  рег. 
№ СС 0501 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  13.02.2002 г.,  рама № VF1BG0F0626212027, 
двигател  № G9TD702C003590,  придобит  на 
11.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 7000 лв.

164. Лек автомобил „Крайслер Воаяджер“ с рег. 
№ СС 0522 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.09.1998 г., рама № 1C4GYN2M2WU547258, дви-
гател № VM54B16912, придобит на 14.11.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 8000 лв.

165. Товарен автомобил „Форд Транзит 100 Л“ с 
рег. № СС 0527 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.02.2001 г., рама № WF0LXXBDVLYC11803, 
д ви г а т е л  № YC118 03 4HB ,   п ри до би т   н а 
14.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

166.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 0558 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  10.3.1997 г.,  рама  № W0L000036V1113176, 
двигател  № X20XEV14302939,  придобит  на 
15.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

167.  Лек  автомобил  „Опел  Омега“  с  рег. 
№ СС 0583 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 18.09.2000 г., рама № W0L0VBM69Y1182636, 
двигател  № 21869509X25DT,  придобит  на 
16.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

168. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 0643 РВ, дата на първоначална регистрация 
11.07.1994 г., рама № WVWZZZ1HZRW667766, дви-
гател № ABS891651, придобит на 21.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

169. Лек автомобил „Сеат Ароса“ с рег. № СС 
0662  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
29.03.1999 г., рама № VSSZZZ6HZXR015644, двига-
тел № AKU020404, придобит на 22.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

170. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 0696 РВ, дата на първоначална регистрация 
12.9.1994 г., рама № WVWZZZ3AZSE018560, дви-
гател № 1Z291004, придобит на 23.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

171.  Лек  автомобил  „БМВ  525  ТДС“  с  рег. 
№ СС 0701 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.05.1998 г., рама № WBADF710X0BS49947, 
д ви гат ел  № 21808874256Т1,  придоби т  на 
23.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

172.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Скудо“  с  рег. 
№ СС  0722  РВ,  дата  на  първоначална  регис-
трация 1.01.1998 г., рама № ZFA22000012343944, 
двигател № DHX10CUFD6003463, придобит на 
24.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

173.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 0733 РВ, дата на първоначална регистрация 
9.05.2000 г., рама № WF0NXXGBBNYG86646, дви-
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гател № RFNYG86646, придобит на 25.11.2011 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 5000 лв.

174. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 0765 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.05.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW315082, дви-
гател № 1Z421444, придобит на 28.11.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

175.  Лек  автомобил  „БМВ  320  И“  с  рег. 
№ СС 0802 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 4.06.1998 г., рама № WBAAM11070KF01453, 
д ви гат ел  № 33211763206S4 ,  п ри доби т  на 
30.11.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

176. Лек  автомобил  „Киа Карнивал“  с  рег. 
№ СС 0849 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.04.2002 г.,  рама  № KNEUP751326254558,  без 
№ на двигател, придобит на 5.12.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 13 000 лв.

177. Лек автомобил „Волво С 60“ с рег. № СС 
0883  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
5.02.2003 г., рама № YV1RS793232249369, двигател 
№ 75457D5244T, придобит на 6.12.2011 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

178. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
0919  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
6.08.1999 г.,  рама  № WF0NXXGCDNXS17955, 
д ви гат ел  № FYDAXS17955,  п ридоби т  на 
8.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

179.  Лек  автомобил  „Опел  Корса“  с  рег. 
№ СС 0946 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  6.03.1998 г.,  рама  № W0L0SBF08W6093764, 
двигател  № X14SZ02HC6234,  придобит  на 
12.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

180. Лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 0980 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.06.1994 г., рама № WVWZZZ80ZRY126931, дви-
гател № AAV574532, придобит на 13.12.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

181. Лек автомобил „Волво В 40“ с рег. № СС 
0981  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.05.2000 г., рама № YV1VW7313YF574477, дви-
гател № С036990, придобит на 13.12.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

182.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Пунто“  с  рег. 
№ СС 0982 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 30.03.1994 г., рама № ZFA17600000024379, без 
№ на двигател, придобит на 13.12.2011 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 6000 лв.

183. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
1005  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
9.05.1994 г., рама № W0L000058R5185990, двигател 
№ 17DR14530207, придобит на 14.12.2011 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

184.  Товарен  автомобил  „ФИАТ  Дукато“  с 
рег. № СС 1008 РВ, дата на първоначална регис-
трация 16.09.1997 г., рама № ZFA23000005408762, 
двигател  № 81406722002385300,  придобит  на 
14.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

185. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
1063  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
13.07.2000 г.,  рама  № WF0NXXGCDNYC49405, 
д ви гат ел  № C9DAYC94405,  п ридоби т  на 

19.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

186. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
1064  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
3.04.2001 г.,  рама  № WF0AXXGCDA1U78473, 
д ви г ат ел  № C9DB1U78473 ,   п ри доби т  на 
19.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

187.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 1105 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  18.11.1992 г.,  рама  № W0L000087P5073949, 
двигател  № C16NZ02U02310,  придобит  на 
21.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

188. Лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“ с 
рег. № СС 1108 РВ, дата на първоначална регис-
трация 22.06.2001 г., рама № WDB2030061A177309, 
двигател  № 61196230394750 ,  придобит  на 
21.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 12 000 лв.

189.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Транс-
портер“  с  рег.  № СС  1219  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  10.05.1994 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZRH018136, двигател № ААВ218312, 
придобит  на  27.12.2011 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 4000 лв.

190.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 1301 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 4.04.2003 г., рама № WF0WXXGBBW3D14839, 
д ви гат ел  № FMBA3D14839,  придоби т  на 
29.12.2011 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

191.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 1390 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 7.02.2002 г., рама № WF05XXGBB51E28672, 
д ви гат ел  № CHBATN10106 ,  придобит  на 
5.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

192. Лек  автомобил  „БМВ  318  ТДС“  с  рег. 
№ СС 1434 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  4.10.1995 г.,  рама  № WBACF51030EV34715, 
двигател  № 174Т102А11008069817,  придобит  на 
9.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

193.  Лек  автомобил  „БМВ  316  И“  с  рег. 
№ СС 1519 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.11.1992 г., рама № WBACA11080EL62592, 
д ви гат ел  № 164Е104487642 ,  придобит  на 
12.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

194. Лек автомобил „БМВ 525 ТДС A“ с рег. 
№ СС 1557 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 5.01.1995 г., рама № WBAHA01000BK56218, 
д ви гат ел  № 30958129256Т1,  придобит  на 
16.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

195. Лек автомобил „Мазда 626“ с рег. № СС 
1559  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
21.04.1994 г., рама № JMZGE144201285784, двига-
тел № RF561727, придобит на 16.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

196. Лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № СС 
1560  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
23.06.1995 г., рама № W0L000078S4102895, двига-
тел № 4ЕС1809474, придобит на 16.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.
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197.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 1593 РВ, дата на първоначална регистрация 
21.07.1997 г., рама № W0L000036V1022101, двигател 
№ Х18ХЕ14200161, придобит на 17.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

198. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 1594 РВ, дата на първоначална регистрация 
10.12.1999 г., рама № WVWZZZ1JZYW438035, без 
№ на двигател, придобит на 17.01.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

199.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Палио“  с  рег. 
№ СС 1595 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.06.1999 г., рама № ZFA17800000833465, без № на 
двигател,  придобит  на  17.01.2012 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 8000 лв.

200. Лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рег. 
№ СС 1596 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  5.07.2000 г.,  рама  № VF7X1LFYF72058960, 
двигател  № LFY10KJM82000766,  придобит  на 
17.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

201.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Браво“  с  рег. 
№ СС 1623 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.08.2000 г., рама № ZFA18200005073281, двигател 
№ 182В40002089362, придобит на 18.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

202.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 1625 РВ, дата на първоначална регистрация 
14.09.1993 г., рама № W0L000087P7596132, двигател 
№ 476756,  придобит  на  18.01.2012 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 2000 лв.

203.  Товарен  автомобил  „Фолксва г ен 
Транспортер“  с  рег.  № СС  1628  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  1.07.1993 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZPH127162, двигател № ААВ067686, 
придобит на 18.01.2012 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 4000 лв.

204.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 1629 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 13.10.1998 г., рама № W0L0TGF08X5024394, 
двигател  № X20XEV31017361,  придобит  на 
18.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

205. Лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 1649 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.06.1991 г., рама № WVWZZZ80ZMW311691, дви-
гател № AAV024553, придобит на 19.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

206.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Стило“  с  рег. 
№ СС 1650 РВ, дата на първоначална регистрация 
8.10.2002 г., рама № ZFA19200000176483, двигател 
№ 192А40002897367, придобит на 19.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 9000 лв.

207. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 1657 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 11.05.1994 г., рама № WVWZZZ3AZRE157714, 
д ви гат ел  № 1Z221466W268 ,  придоби т  на 
19.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

208.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 1709 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  19.07.2001 г.,  рама  № W0L0JBF3517018903, 
двигател  № 603177Y22DTR014076,  придобит  на 
24.01.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

209. Лек автомобил „Рено Еспас“ с рег. № СС 
1719  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.06.1992 г., рама № VF8J637050R203608, двигател 
№ J7TV772F336173, придобит на 25.01.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

210.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Мул-
тиван“  с  рег.  № СС  5343  СК,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  25.01.1994 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZRH067612, двигател № ААВ245533, 
придобит на 25.01.2012 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 8000 лв.

211. Товарен автомобил „Пежо Боксер“ с рег. 
№ СС 1776 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 11.07.1997 г., рама № VF3233B4215422848, без 
№ на двигател, придобит на 1.02.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 4000 лв.

212. Лек автомобил „Мерцедес Е 220 Д“ с рег. 
№ СС 1782 РВ, дата на първоначална регистрация 
8.03.1996 г., рама № WDB2100041A108398, двигател 
№ 60491200012151, придобит на 1.02.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 11 000 лв.

213. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 1783 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.12.1999 г., рама № WVWZZZ1JZXD258812, дви-
гател № AKQ196275, придобит на 1.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

214. Лек автомобил „Ауди А4 Авант“ с рег. 
№ СС 1797 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.09.1997 г., рама № WAUZZZ8DZWA018627, дви-
гател № AFN340226, придобит на 2.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

215. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 1830 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.12.1994 г., рама № WVWZZZ3AZSE126565, дви-
гател № 1Z390803, придобит на 13.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

216. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
1867  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
21.01.1993 г.,  рама № WBACA31020FB67600, без 
№ на двигател, придобит на 16.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

217. Лек автомобил „Мерцедес 300 Д“ с рег. 
№ СС 1948 РВ, дата на първоначална регистрация 
17.05.1990 г., рама № WDB1241901E140297, двигател 
№ 60391212037767, придобит на 24.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

218.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Mapea“  с  рег. 
№ СС 1958 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.06.2000 г., рама № ZFA18500002032607, двигател 
№ 182В40001702985, придобит на 27.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

219. Лек автомобил „Форд Куриер 1.8 Д“ с рег. 
№ СС 1971 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.10.1997 г., рама № WF05XXBAJ5VK47058, двига-
тел № RTJVK47058, придобит на 27.02.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

220. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
1973  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
29.01.1999 г.,  рама  № WF0NXXWPDNWG89984, 
двигател  № EYDCWG89984,  придобит  на 
27.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

221. Лек автомобил „Форд Транзит 100“ с рег. 
№ СС 2061 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.07.2000 г.,  рама  № WF0HXXBDVHYK18475, 
д ви г ат е л  № 4GDYK18475 ,   п ри доби т  на 
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29.02.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

222. Лек  автомобил  „Рено  19“  с  рег. № СС 
2103  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.10.1996 г., рама № VF1853A0514592493, двигател 
№ F3PH760C009591, придобит на 5.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

223. Товарен автомобил „Форд Транзит 120“ с 
рег. № СС 2113 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 24.01.1999 г., рама № WF0LXXBDVLWA82862, 
двигател № WA828624FB, придобит на 5.03.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

224.  Лек  автомобил  „Нисан  Терано“  с  рег. 
№ СС 2129 РВ, дата на първоначална регистрация 
20.07.1993 г., рама № JN1WBYD21U0165558, двига-
тел № TD27136915T, придобит на 6.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

225.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Транс-
портер“  с  рег.  № СС  2145  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  4.08.1994 г.,  рама 
№ WV2ZZZ70ZSH003825, двигател № ААВ285935, 
придобит на 7.03.2012 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 4000 лв.

226.  Лек  автомобил  „Рено  Меган“  с  рег. 
№ СС 2156 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  29.05.1998 г.,  рама  № VF1BA0L0G16946455, 
двигател  № K7MC720DA59687,  придобит  на 
7.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

227. Лек автомобил „Хюндай Аксент“ с рег. 
№ СС 2160 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 11.05.2001 г., рама № KMHCF31FP1U106606, 
двигател  № G4EALY961786 ,  придобит  на 
7.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

228.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 2176 РВ, дата на първоначална регистрация 
20.03.1997 г.,  рама  № WF0NXXGBBNVM34912, 
д ви г ат ел  № RKBVM34912 ,   п ри доби т  на 
8.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

229. Лек автомобил „Воксхол Вектра“ с рег. 
№ СС 2178 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  18.09.1998 г.,  рама  № W0L0JBF68W7161361, 
двигател  № X20DTH17222342,  придобит  на 
8.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

230. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
2190  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
29.12.1995 г., рама № WBACA91020KA20817, без 
№ на двигател, придобит на 9.03.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

231. Лек автомобил „Рено Меган Сценик“ с 
рег. № СС 2205 РВ, дата на първоначална регис-
трация 24.02.1998 г., рама № VF1JA0N0517569962, 
двигател  № F9QA734C050823,  придобит  на 
12.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

232. Лек автомобил „Алфа Ромео 146“ с рег. 
№ СС 2263 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 10.02.1998 г., рама № ZAR93000002168777, без 
№ на двигател, придобит на 13.03.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 1000 лв.

233. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 
2279  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 

14.12.2000 г., рама № WAUZZZ4BZ1N067072, дви-
гател № AKN061577, придобит на 14.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

234. Лек автомобил „Мерцедес ЦЛ 500“ с рег. 
№ СС 2327 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  26.10.2001 г.,  рама  № WDB2153752A022829, 
двигател  № 11396030334930 ,  придобит  на 
19.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 12 000 лв.

235. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 2328 РВ, дата на първоначална регистрация 
29.09.1995 г., рама № WVWZZZ1HZTB025280, дви-
гател № AAZ670785, придобит на 19.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

236. Лек автомобил „Сеат Толедо“ с рег. № СС 
2370  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
3.03.1993 г., рама № VSSZZZ1LZZD220805, двига-
тел № 1F063920, придобит на 20.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

237. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 2380 РВ, дата на първоначална регистрация 
21.11.1996 г., рама № WVWZZZ1HZVW214768, без 
№ на двигател, придобит на 21.03.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 2000 лв.

238. Лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“ с 
рег. № СС 2381 РВ, дата на първоначална регис-
трация 10.04.2001 г., рама № WDB2200261A209188, 
двигател  № 61396030051072 ,  придобит  на 
21.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 12 000 лв.

239. Лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № СС 
2397  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
19.01.1999 г., рама № WAUZZZ8LZXA022506, дви-
гател № AGR165472, придобит на 21.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

240.  Лек  автомобил  „Форд  Ескорт“  с  рег. 
№ СС 2407 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.03.1997 г., рама № WF0AXXGCAAVU66951, дви-
гател № VU66951, придобит на 22.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

241. Лек  автомобил  „Нисан Алмера“  с  рег. 
№ СС 2417 РВ, дата на първоначална регистрация 
31.05.2000 г., рама № JN1CDAN16U0000679, двига-
тел № YD22014216A, придобит на 22.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

242.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 2418 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.09.1997 г., рама № W0L000031V7149032, двигател 
№ Х18ХЕ14089064, придобит на 22.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

243.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 2426 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  29.08.2002 г.,  рама  № W0L0ZCF6921027670, 
двигател  № Y22DTR17C31269,  придобит  на 
22.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

244. Товарен автомобил „Мерцедес МБ 100 Д Л“ 
с рег. № СС 2033 РВ, дата на първоначална регис-
трация 28.01.1991 г., рама № VSA63134013082130, 
двигател  № 61696310122884 ,  придобит  на 
23.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

245. Лек автомобил „Рено Меган Сценик“ с 
рег. № СС 2469 РВ, дата на първоначална регис-
трация 27.11.1996 г., рама № VF1JA0F0515541025, 
двигател  № K7MA702DB56531,  придобит  на 
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26.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

246. Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 
2472  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
15.12.1998 г., рама № WAUZZZ8DZWA256445, дви-
гател № AFN603112, придобит на 26.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

247. Товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег. 
№ СС 2516 РВ, дата на първоначална регистрация 
23.02.1981 г.,  рама № GBVCAE759070,  двигател 
№ 4ABHY14200, придобит на 28.03.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

248.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 2528 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 26.02.1999 г., рама № W0L0TGF35X8079313, 
двигател  № X17DTL14375594,  придобит  на 
28.03.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

249. Лек автомобил „Ситроен Джъмпер“ с рег. 
№ СС 2630 РВ, дата на първоначална регистрация 
21.07.1998 г., рама № VF7232V5215595469, двигател 
№ Т9А0247258, придобит на 4.04.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 6000 лв.

250.  Лек  автомобил  „Сеат  Кордоба“  с  рег. 
№ СС 2658 РВ, дата на първоначална регистрация 
2.10.1996 г., рама № VSSZZZ6KZTR257576, двига-
тел № AFT039452, придобит на 5.04.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

251. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 2693 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.08.1997 г., рама № WVWZZZ3BZWP092485, дви-
гател № AHL067836, придобит на 9.04.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

252.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 2703 РВ, дата на първоначална регистрация 
24.09.1993 г., рама № W0L000087R1003131, двига-
тел № 17DR14475789, придобит на 9.04.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

253.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 2716 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.02.2001 г., рама № WF05XXGBB51J83618, двига-
тел № 1J83618, придобит на 10.04.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 5000 лв.

254. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 
2756  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.12.1997 г., рама № WAUZZZ4BZWN083171, дви-
гател № ALF020285, придобит на 11.04.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

255. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 2763 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 15.12.2003 г., рама № WVWZZZ3BZ4E022489, 
двигател № AWX361804, придобит на 12.04.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 8000 лв.

256. Товарен автомобил „Форд Транзит 190Л“ с 
рег. № СС 2781 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 18.11.1999 г., рама № WF0AXXBDVAXE24862, 
д ви г ат е л  № 4НВХЕ24862 ,   п ри доби т  на 
17.04.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

257. Лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 
2910  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
12.04.1994 г., рама № WBABH31040EH10796, двига-
тел № 178795718400, придобит на 24.04.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

258.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 2919 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  2.06.1998 г.,  рама  № W0L0JBF35W7113992, 
двигател  № X20DTH17601378,  придобит  на 
25.04.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

259.  Лек  автомобил  „БМВ  325  ТД“  с  рег. 
№ СС 2960 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 25.09.1992 г., рама № WBACC110X0FF40767, 
д ви гат ел  № 3110760 0256Т1,  придоби т  на 
26.04.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

260. Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 
3005  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.07.1997 г., рама № WAUZZZ8DZVA243750, двига-
тел № AFN278163, придобит на 2.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

261. Лек автомобил „БМВ 325 ТД“ с рег. № СС 
3020  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.03.1993 г., рама № WBACC11090FF43790, двига-
тел № 33547635256Т1, придобит на 3.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

262.  Лек  автомобил  „Опел  Зафира“  с  рег. 
№ СС 3021 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  4.07.2002 г.,  рама  № W0L0TGF7522157782, 
двигател  № Y22DTH17E08008,  придобит  на 
3.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 9000 лв.

263. Лек автомобил „БМВ 520 И“ с рег. № СС 
3035  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.03.1998 г., рама № WBADD12080BH33152, двига-
тел № 36341710206S3, придобит на 3.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

264. Лек автомобил „Ровър 75“ с рег. № СС 3042 
РВ, дата на първоначална регистрация 23.01.1997 г., 
рама  № SARRTMLWRAD173185,  двигател 
№ 20T2N000947, придобит на 4.05.2012 г.,  с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

265. Товарен автомобил „Мерцедес Вито 108 Д“ 
с рег. № СС 3044 РВ, дата на първоначална регис-
трация 1.09.1997 г., рама № VSA63806423046754, 
двигател  № 60194200568573,  придобит  на 
4.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

266. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 3047 РВ, дата на първоначална регистрация 
13.09.1993 г., рама № WVWZZZ31ZPE242837, дви-
гател № AAZ416784, придобит на 4.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

267.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Стило“  с  рег. 
№ СС 3081 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  26.04.2006 г.,  рама  № ZFA19200000623603, 
двигател  № 192А80004950385,  придобит  на 
7.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

268. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 3097 РВ, дата на първоначална регистрация 
23.03.1992 г., рама № WVWZZZ1HZNW188499, дви-
гател № ААМ115100, придобит на 8.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

269.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Транс-
портер“  с  рег.  № СС  3137  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  9.04.1996 г. ,  рама 
№ WV2ZZZ70ZTH234834, двигател № ACV011614, 
придобит на 10.05.2012 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 5000 лв.
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270. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 3156 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.09.2000 г., рама № WVWZZZ1JZ1B047745, дви-
гател № APF066767, придобит на 11.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

271. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 3163 РВ, дата на първоначална регистрация 
4.07.1991 г., рама № WVWZZZ31ZMB346999, дви-
гател № 1Y065833, придобит на 14.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

272. Товарен автомобил „Форд Транзит 100“ с 
рег. № СС 3217 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 28.05.1996 г., рама № WF0LXXGBVLTA93337, 
двигател № 4FBTA93337, придобит на 16.05.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

273. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 
3265  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
24.11.1997 г., рама № WAUZZZ4BZWN068784, дви-
гател № AFN397228, придобит на 21.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

274. Лек автомобил „Мерцедес Е 250 Д“ с рег. 
№ СС 3279 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  14.07.1998 г.,  рама  № WDB2100151A639535, 
двигател  № 60596210005594 ,  придобит  на 
21.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

275. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 3283 РВ, дата на първоначална регистрация 
27.05.1992 г., рама № WVWZZZ1HZNW342139, дви-
гател № AAZ872978, придобит на 22.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

276.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 3287 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 25.06.1998 г., рама № W0L0TGF35W2131977, 
двигател  № X16SZR02HG6536,  придобит  на 
22.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

277. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
3346  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
4.11.1996 г., рама № W0L000051V2052685, без № на 
двигател,  придобит  на  28.05.2012 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 2000 лв.

278. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
3347  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
14.12.1994 г., рама № W0L000053S5086464, двигател 
№ C14NZ19259618, придобит на 28.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

279. Лек автомобил „Шкода Октавия“ с рег. 
№ СС 3348 РВ, дата на първоначална регистрация 
16.06.1998 г., рама № TMBZZZ1U7W2103867, двига-
тел № AGR096309, придобит на 28.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

280. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
3356  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
7.02.1996 г., рама № W0L000051T8155093, двигател 
№ X17DTL14146304, придобит на 28.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

281. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 3385 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.1998 г., рама № WVWZZZ3BZWP400982, дви-
гател № AFN485117, придобит на 29.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

282.  Лек  автомобил  „Мазда  323  Ф“  с  рег. 
№ СС 3391 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.09.1994 г., рама № JMZBA145201112034, двигател 

№ Z5230595, придобит на 30.05.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

283. Лек автомобил „Алфа Ромео 145“ с рег. 
№ СС 3395 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  16.12.1999 г.,  рама  № ZAR93000002238405, 
двигател  № AR676011616365,  придобит  на 
30.05.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

284. Лек автомобил „Ауди А6 Куатро“ с рег. 
№ СС 3427 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.11.2001 г., рама № WAUZZZ4B82N024000, дви-
гател № ASN008987, придобит на 31.05.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.

285. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
3437  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
7.10.1999 г., рама № W0L0TGF35Y8017060, двигател 
№ X17DTL14429757, придобит на 1.06.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

286. Лек автомобил „Пежо 605“ с рег. № СС 
3462  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
3.11.1998 г.,  рама  № VF36BRFVE91049570,  дви-
гател  № RFV10HKA43000444,  придобит  на 
4.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

287.  Лек  автомобил  „БМВ  525  ТДС“  с  рег. 
№ СС 3488 РВ, дата на първоначална регистрация 
20.01.1997 г., рама № WBADF71000BS22062, двига-
тел № 256Т137408583, придобит на 5.06.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

288. Товарен автомобил „Форд Транзит 120“ с 
рег. № СС 3523 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 29.10.1996 г., рама № WF0LXXGBVLTY49916, 
двигател № 4FCTY49916, придобит на 7.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

289.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Транс-
портер“  с  рег.  № СС  3544  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  6.03.1991 г. ,  рама 
№ WV2ZZZ70ZMH036748, двигател № 1X014102W, 
придобит на 8.06.2012 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 3000 лв.

290.  Лек  автомобил  „Фолксваген  Транс-
портер“  с  рег.  № СС  3550  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  31.08.1997 г.,  рама 
№ WV1ZZZ70ZVX143499, двигател № ААВ427225, 
придобит  на  11.06.2012 г.,  с  пазарна  стойност 
към настоящия момент – 6000 лв.

291. Лек автомобил „Мерцедес Е 270 ЦДИ“ с 
рег. № СС 6581 СК, дата на първоначална регис-
трация 19.06.2000 г., рама № WDB2100162B159080, 
двигател  № 61296130038446 ,  придобит  на 
12.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 12 000 лв.

292. Товарен автомобил „Форд Ескорт“ с рег. 
№ СС 3601 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  5.08.1991 г.,  рама № VR18270VR,  двигател 
№ RTEMC18270, придобит на 13.6.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

293.  Лек  автомобил  „Форд  Транзит“  с  рег. 
№ СС 3608 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 6.09.1995 г., рама № WF0HXXGBVHST45518, 
двигател № 4FBST45518, придобит на 14.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

294. Лек автомобил „Мерцедес Е 250 Д“ с рег. 
№ СС 3623 РВ, дата на първоначална регистрация 
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5.07.1994 г., рама № WDB1241261C160773, двигател 
№ 60591112007835, придобит на 14.06.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

295. Лек автомобил „Лексус РХ 300“ с рег. 
№ СС 3628 РВ, дата на първоначална регистрация 
25.06.2002 г.,  рама № JTJHF10U900268777, дви-
гател № 1MZ1337362, придобит на 14.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 18 000 лв.

296. Лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № СС 
3629  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
17.09.1997 г.,  рама  № WAUZZZ8LZWA007998, 
двигател № AKL009935, придобит на 14.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

297. Лек автомобил „Нисан Терано 2“ с рег. 
№ СС 3649 РВ, дата на първоначална регистрация 
24.03.2001 г., рама № VSKTVUR20U0453845, двига-
тел № TD27222450Y, придобит на 18.6.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

298. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 3651 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 27.04.1995 г., рама № WVWZZZ3AZSE181191, 
двигател № AHU016188, придобит на 18.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 4000 лв.

299. Лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег. № СС 
3685  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
15.05.2000 г.,  рама  № WBADL81070GX39456, 
дви гат ел  № 20299452306D1,  придобит  на 
19.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

300. Лек автомобил „Мазда 323“ с рег. № СС 
3701  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
15.06.1994 г., рама № JMZBG139200837773, двига-
тел № PN166170, придобит на 20.06.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

301. Лек автомобил „Пежо 406“ с рег. № СС 
3709  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.09.1997 г.,  рама  № VF38BLFYE80209022 , 
двигател  № LFY10KJE82022843,  придобит  на 
20.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

302. Лек автомобил „Мерцедес Е 200“ с рег. 
№ СС 3764 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  1.08.1997 г.,  рама  № WDB2100352A466969, 
двигател  № 11194220045008 ,  придобит  на 
25.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

303. Товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“ с 
рег. № СС 3765 РВ, дата на първоначална регис-
трация 22.06.1994 г., рама № VF7231A6215026553, 
двигател № 1CU7461866, придобит на 25.06.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 5000 лв.

304. Лек автомобил „БМВ 525 ТДС A“ с рег. 
№ СС 3775 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 31.07.1998 г., рама № WBADG81080BX05480, 
д ви гат ел  № 29578964256Т1,  придоби т  на 
26.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

305. Лек автомобил „Мерцедес 190 Е“ с рег. 
№ СС 3785 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  21.02.1992 г.,  рама  № WDB2010241F707111, 
двигател  № 10296210256127,  придобит  на 

26.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

306. Лек автомобил „Сааб 900“ с рег. № СС 
3806  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
9.01.1998 г.,  рама  № YS3DF35N3W2014258,  без 
№ на двигател, придобит на 27.06.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

307.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Mapea“  с  рег. 
№ СС 3807 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.01.2001 г., рама № ZFA18500000396248, двигател 
№ 186А60002826019, придобит на 27.06.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 9000 лв.

308.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Брава“  с  рег. 
№ СС  3808  РВ,  дата  на  първоначална  регис-
трация 7.10.1997 г., рама № ZFA18200004532590, 
двигател  № 182А60000709410,  придобит  на 
27.06.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

309.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Mapea“  с  рег. 
№ СС 3893 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 22.04.1997 г., рама № ZFA18500000090646, без 
№ на двигател, придобит на 3.07.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 8000 лв.

310.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 3911 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.09.1998 г., рама № WF0NXXGBBNWP09484, без 
№ на двигател, придобит на 4.07.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

311. Лек автомобил „КИА Спортидж“ с рег. 
№ СС 3912 РВ, дата на първоначална регистрация 
22.5.1998 г.,  рама № KNEJA5555WD003343,  без 
№ на двигател, придобит на 4.07.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 6000 лв.

312.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Брава“  с  рег. 
№ СС 3965 РВ, дата на първоначална регистрация 
4.12.1996 г., рама № ZFA18200004340103, двигател 
№ 182А70000396002, придобит на 10.7.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

313.  Лек  автомобил  „Сеат  Кордоба“  с  рег. 
№ СС 3976 РВ, дата на първоначална регистрация 
21.09.2000 г., рама № VSSZZZ6KZ1R089747, двига-
тел № АКК224620, придобит на 10.07.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

314. Лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рег. 
№ СС 3983 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 18.06.1998 г., рама № VF7N1LFXF36040923, 
двигател  № LFX10KJF32007915,  придобит  на 
11.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

315.  Лек  автомобил  „Волво  С  40“  с  рег. 
№ СС 4062 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  11.10.1999 г.,  рама  № YV1VS7313YF476244, 
двигател  № D4192T2C020070,  придобит  на 
12.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

316. Лек автомобил „Тойота Корола“ с рег. 
№ СС 4086 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.04.2004 г., рама № JTDKM28E100048504, 
двигател № 17861544ZZ, придобит на 13.07.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 16 000 лв.

317. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с 
рег. № СС 4120 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 20.04.1993 г., рама № WF0BXXGBVBNK78408, 
д ви г ат е л  № 4DANK784 0 8 ,   п ри доби т  на 
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16.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

318.  Товарен  автомобил  „Мерцедес  Сприн-
тер  208  ЦДИ“  с  рег.  № СС  4121  РВ,  дата 
на  първоначална  регистрация  12.10.2000 г., 
р ама  № WDB9 016 61 2R1 52 8 42 ,   д ви г а т е л 
№ 61198750169366,  придобит  на  16.07.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 12 000 лв.

319. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 4137 РВ, дата на първоначална регистрация 
4.08.1998 г., рама № WVWZZZ3BZXE019502, дви-
гател № AHL143863, придобит на 18.07.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

320. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 4174 РВ, дата на първоначална регистрация 
8.06.1998 г., рама № WVWZZZ1JZXW044793, дви-
гател № AKL114063, придобит на 19.07.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

321.  Лек  автомобил  „Форд  Ескорт“  с  рег. 
№ СС 4179 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.01.1998 г., рама № WF0NXXGCANVE46505, без 
№ на двигател, придобит на 19.07.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 3000 лв.

322. Лек автомобил „Сеат Толедо“ с рег. № СС 
4211  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
31.05.1996 г., рама № VSSZZZ1LZTR039469, дви-
гател № 1Z843816, придобит на 23.07.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

323.  Лек  автомобил  „Форд  Ескорт“  с  рег. 
№ СС 4219 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.09.1998 г.,  рама  № WF0NXXGCANWU37453, 
д ви г ат е л  № RFSWU37453 ,   п ри доби т  на 
23.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

324. Лек автомобил „Пежо 406“ с рег. № СС 
4240  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
14.04.2000 г.,  рама  № VF38BRHYE81071849, 
двигател  № RHY10DYCF4015380,  придобит  на 
24.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

325.  Лек  автомобил  „Форд  Галакси“  с  рег. 
№ СС 4241 РВ, дата на първоначална регистрация 
13.02.1998 г.,  рама  № WF0GXXPSWGVE32664, 
двигател № AFN409384, придобит на 24.07.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 6000 лв.

326. Товарен автомобил „ФИАТ Дукато“ с рег. 
№ СС 4245 РВ, дата на първоначална регистрация 
30.07.1993 г., рама № ZFA29000000385716, двигател 
№ 8144671648954, придобит на 24.07.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

327.  Лек  автомобил  „БМВ  318  ТДС“  с  рег. 
№ СС 4270 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  3.12.1996 г.,  рама  № WBACF51010EV43381, 
д ви гат ел  № 20508560174Т1,  придоби т  на 
25.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

328.  Лек  автомобил  „Форд  Галакси“  с  рег. 
№ СС 4301 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 9.07.1997 г., рама № WF0GXXPSWGVB92300, 
двигател № AHU213892, придобит на 26.07.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 6000 лв.

329. Товарен автомобил „Форд Транзит 330“ с 
рег. № СС 4302 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 15.10.2001 г., рама № WF0LXXGBFL1C33106, 

д ви г ат ел  № D2FA1C3310 6 ,   п ри доби т  на 
26.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

330.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Mapea“  с  рег. 
№ СС 4361 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  25.02.1999 г.,  рама  № ZFA18500000278853, 
двигател  № 182А40000097481,  придобит  на 
31.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

331.  Лек  автомобил  „Рено  Меган“  с  рег. 
№ СС 4362 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 25.04.2000 г., рама № VF1BA0NM522150993, 
двигател  № F9QA736C222029,  придобит  на 
31.07.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

332. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 4393 РВ, дата на първоначална регистрация 
10.09.1993 г., рама № WVWZZZ1HZRW054666, без 
№ на двигател, придобит на 1.08.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 1000 лв.

333. Лек автомобил „Опел Тигра“ с рег. № СС 
4408  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
11.05.1995 г., рама № W0L000075S4278059, двигател 
№ Х14ХЕ20321102, придобит на 2.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

334. Товарен автомобил „Ивеко Дейли 35 8“ с 
рег. № СС 4416 РВ, дата на първоначална регис-
трация 1.01.1995 г., рама № ZCFC3550102138585, 
двигател  № 81400737112112700,  придобит  на 
2.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

335. Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 4451 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.08.1997 г., рама № WVWZZZ3BZWP095045, дви-
гател № AHL069755, придобит на 3.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

336. Лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № СС 
4486  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
3.09.2002 г., рама № VF1LA050527413206, двигател 
№ F9QK732C073729, придобит на 6.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

337.  Лек  автомобил  „Ровър  214  СИ“  с  рег. 
№ СС 4487 РВ, дата на първоначална регистрация 
30.09.1998 г., рама № SARRFMWHMWD310295, 
двигател  № 14K4FL30688950,  придобит  на 
6.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

338. Лек автомобил „Форд Пума 1.7“ с рег. 
№ СС 4492 РВ, дата на първоначална регистрация 
16.10.1997 г.,  рама  № WF0CXXGAECVK84537, 
д ви г ат ел  № MHAVK84537,   п ри доби т  на 
7.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

339. Лек автомобил „Пежо 407 1.8 И“ с рег. 
№ СС 4520 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  17.12.2004 г.,  рама № VF36D6FZB21033431, 
двигател  № 6FZ10LT181059793,  придобит  на 
7.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 5000 лв.

340. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
4582  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
27.07.2001 г.,  рама  № WF0NXXGCDNYT88227, 
д ви гат ел  № C9DBYT88227,  п ри доби т  на 
9.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.
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341. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
4583  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
31.05.1996 г., рама № W0L000051T2731453, двига-
тел № 115546, придобит на 9.08.2012 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 2000 лв.

342. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 4616 РВ, дата на първоначална регистрация 
13.01.1997 г., рама № WVWZZZ1HZVW325930, без 
№ на двигател, придобит на 13.08.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 2000 лв.

343. Лек автомобил „Ланчия 3“ с рег. № СС 
4617  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
28.03.1997 г. ,  рама  № ZLA22000012243020, 
двигател  № P8C10DA3U6002639,  придобит  на 
13.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

344.  Лек  автомобил  „ФИАТ  Пунто“  с  рег. 
№ СС 4651 РВ, дата на първоначална регистрация 
24.11.1994 г., рама № ZFA17600004074331, двигател 
№ 176А60005746140, придобит на 14.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

345. Лек  автомобил  „БМВ  525  ТДС“  с  рег. 
№ СС 4665 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.1998 г., рама № WBADF72000BG83165, двига-
тел № 33288183256Т1, придобит на 15.8.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

346.  Лек  автомобил  „Форд  Ескорт“  с  рег. 
№ СС 4681 РВ, дата на първоначална регистрация 
13.01.1993 г.,  рама  № WF0NXXGCANNS43900, 
д ви г а т е л   № NS439 0 0L1E ,   п ри до би т   н а 
15.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

347. Лек автомобил „Алфа Ромео 156“ с рег. 
№ СС 4697 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.1998 г., рама № ZAR93200001032962, без № на 
двигател,  придобит  на  16.08.2012 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

348. Лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 270 ЦДИ“ 
с рег. № СС 4701 РВ, дата на първоначална регис-
трация 16.06.2004 г., рама № WDB2093161F121861, 
двигат ел  № 61296730319114 ,  придобит  на 
16.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 14 000 лв.

349. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 4702 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.04.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW342691, дви-
гател № 1Z426148, придобит на 16.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

350. Лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № СС 
4731  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
14.01.1997 г.,  рама  № WAUZZZ8LZVA009648, 
двигател № AGN008918, придобит на 17.08.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

351. Лек автомобил „Алфа Ромео 146“ с рег. 
№ СС 4732 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.02.1999 г., рама № ZAR93000002211703, без № на 
двигател,  придобит  на  17.08.2012 г.,  с  пазарна 
стойност към настоящия момент – 1000 лв.

352. Лек автомобил „Рено Вел Сатис 2.2 Д“ с 
рег. № СС 4794 РВ, дата на първоначална регис-
трация 30.09.2003 г., рама № VF1BJ0E0629355864, 
двигател  № G9TD702C058083,  придобит  на 
21.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 6000 лв.

353.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 4806 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  10.09.1999 г.,  рама № W0L0JBF35X1153978, 
двигател  № X18XE120J41709,  придобит  на 
22.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

354. Лек автомобил „КИА Карнивал“ с рег. 
№ СС 4810 РВ, дата на първоначална регистрация 
23.03.2000 г.,  рама № KNEUP7512Y6113310,  без 
№ на двигател, придобит на 22.08.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 12 000 лв.

355. Лек автомобил „Крайслер Воаяджер“ с рег. 
№ СС 4835 РВ, дата на първоначална регистрация 
12.11.1999 г., рама № 1C4GYN2M1XU142249, без 
№ на двигател, придобит на 23.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

356.  Лек  автомобил  „Форд  Ескорт“  с  рег. 
№ СС 4897 РВ, дата на първоначална регистрация 
16.02.1999 г.,  рама  № WF0NXXGCANWT54279, 
д ви г ат е л  № L1HWT54279,   п ри доби т  н а 
27.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

357.  Лек  автомобил  „Форд  Мондео“  с  рег. 
№ СС 4901 РВ, дата на първоначална регистрация 
29.07.1997 г., рама № WF0NXXGBBIWA97970, дви-
гател № RFNVA97970, придобит на 27.08.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

358.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 4902 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 25.05.2000 г., рама № W0L0TGF35Y8102376, 
двигател  № X16XEL20M98341,  придобит  на 
27.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

359. Лек автомобил „Сеат Ибиза“ с рег. № СС 
4919  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
1.01.1999 г., рама № VSSZZZ6KZYR060827, двига-
тел № ASV004183, придобит на 28.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

360.  Лек  автомобил  „БМВ  325  ТД“  с  рег. 
№ СС 4921 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.04.1993 г., рама № WBACC11090FF51615, 
д ви гат ел  № 33567737256Т1,  придоби т  на 
28.08.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

361. Лек автомобил „Джип Гранд Чероки“ с 
рег. № СС 4923 РВ, дата на първоначална регис-
трация 28.02.2002 г., рама № 1J8G8E8202Y111817, 
без № на двигател, придобит на 28.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.

362. Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 
4942  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
27.11.1996 г., рама № WAUZZZ8DZVA083022, дви-
гател № AHU086151, придобит на 29.08.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 4000 лв.

363. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
4943  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
5.01.1998 г., рама № W0L000051V2290469, двигател 
№ 120804, придобит на 29.08.2012 г.,  с пазарна 
стойност към настоящия момент – 3000 лв.

364.  Лек  автомобил  „Сеат  Кордоба“  с  рег. 
№ СС 4976 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.07.2005 г., рама № VSSZZZ6LZ5R080120, двига-
тел № ATD709350, придобит на 31.08.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.
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365.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 5008 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  9.11.1999 г.,  рама  № W0L0TGF35Y8024151, 
двигател  № X17DTL14433548,  придобит  на 
3.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

366. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
5009  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.04.2002 г.,  рама  № WF0AXXGCDA2S78782, 
д ви г ат ел  № C9DB2S78782 ,   п ри доби т  на 
3.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 7000 лв.

367. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с 
рег. № СС 5011 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 21.04.1988 г., рама № SFACXXBDVCJK57420, 
двигател № 4ABJK57420, придобит на 3.09.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 1000 лв.

368. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с 
рег. № СС 5028 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 17.04.1998 г., рама № WF0AXXBDVAWY24819, 
двигател № 4НВТК91847, придобит на 4.09.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

369.  Лек  автомобил  „Форд  Транзит“  с  рег. 
№ СС 5038 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.12.2001 г., рама № WF0TXXGBFT1K42903, двига-
тел № F3FA1K42903, придобит на 4.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.

370. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с 
рег. № СС 5059 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 15.11.1996 г., рама № SFAAXXBDVATL11725, 
двигател № TL117254HB, придобит на 5.09.2012 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

371. Лек автомобил „БМВ 520 И“ с рег. № СС 
5079  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
29.08.1997 г.,  рама  № WBADD11070BN44989, 
д ви гат ел  № 33971572206S3,  придоби т  на 
10.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

372.  Лек  автомобил  „Опел  Тигра“  с  рег. 
№ СС 5105 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 25.02.1998 г., рама № W0L0SAF07W4187683, 
двигател  № Х14ХЕ20В73535,  придобит  на 
11.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 2000 лв.

373. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 5124 РВ, дата на първоначална регистрация 
18.01.1993 г., рама № WVWZZZ1HZPW378950, дви-
гател № ABS488614, придобит на 12.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.

374. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 5143 РВ, дата на първоначална регистрация 
24.02.1995 г., рама № WVWZZZ1HZSW374512, дви-
гател № 1Z434891, придобит на 13.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

375. Лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СС 
5158  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
30.09.2003 г.,  рама  № WF0NXXWPDN3E77218, 
д ви гат ел  № FYDB3E77218 ,   п ри доби т  на 
13.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 8000 лв.

376. Лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 5159 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.05.1998 г.,  рама  № WVWZZZ6NZWW039862, 
двигател № AKV009215, придобит на 13.09.2012 г., 

с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 6000 лв.

377. Товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с 
рег. № СС 5201 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 12.11.1997 г., рама № WFAAXXВDVAVC81796, 
д ви гат ел  № 4BAVY69069A ,  п ри доби т  на 
18.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

378.  Лек  автомобил  „Опел  Вектра“  с  рег. 
№ СС 5210 РВ, дата на първоначална регистра-
ция  8.10.1998 г.,  рама  № W0L0JBF68W7159887, 
двигател  № Х18ХЕ25003498 ,  придобит  на 
18.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

379.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 5256 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 17.02.1999 г., рама № W0L0TGF35X8057085, 
двигател  № X16XEL20F88719,  придобит  на 
19.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

380. Лек автомобил „Шкода Фелиция“ с рег. 
№ СС 5261 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 10.08.1998 г., рама № TMBEEF613W0879396, 
двигател  № 2778123781135М,  придобит  на 
20.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 1000 лв.

381. Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 
5276  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
8.07.1994 г., рама № W0L000051R2698183, двигател 
№ X16SZ82AX6108, придобит на 20.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

382. Лек автомобил „Ауди А6 2.4 Куатро“ с рег. 
№ СС 5286 РВ, дата на първоначална регистрация 
19.09.1997 г., рама № WAUZZZ4BZWN020749, дви-
гател № AGA021091, придобит на 21.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

383.  Лек  автомобил  „Опел  Астра“  с  рег. 
№ СС 5319 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 19.04.2000 г., рама № W0L0TGF35Y2160662, 
двигател  № X16XEL02LL4939,  придобит  на 
25.09.2012 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

384.  Лек  автомобил  „БМВ  330  ЦИ“  с  рег. 
№ СС 5338 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.2002 г., рама № WBABN51080JT68021, двигател 
№ 27799943306S3, придобит на 25.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

385. Лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № СС 
5357  РВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
7.12.1999 г., рама № W0L0SBF08Y6046566, двигател 
№ X12XE19J76168, придобит на 26.09.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

386.  Лек  автомобил  „БМВ  320  ЦИ“  с  рег. 
№ СС 5729 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.03.2001 г.,  рама  № WBABN12070JV82201,  без 
№ на двигател, придобит на 15.10.2012 г., с пазар-
на стойност към настоящия момент – 5000 лв.

387. Лек  автомобил  „Нисан Алмера“  с  рег. 
№ СС 2391 РВ, дата на първоначална регистрация 
8.05.2000 г., рама № JN1BAAN15U0104313, двига-
тел № GA14386205B, придобит на 30.11.2012 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

388.  Лек  автомобил  „Форд  Галакси“  с  рег. 
№ СС 8873 РВ, дата на първоначална регистрация 
27.01.1998 г., рама № WF0GXXPSWGVD26442, дви-
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гател № AHU316679, придобит на 23.05.2013 г., с па-
зарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.

389. Лек автомобил „Опел Фронтера“ с рег. 
№ СС 4650 МС, дата на първоначална регистра-
ция 26.05.1999 г., рама № W0L06B1VFXV626220, 
двигател  № X22DTH17386788,  придобит  на 
4.06.2014 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 4000 лв.

390. Лек автомобил „Мерцедес Вито В 230 ТД“ 
с рег. № СС 1996 СК, дата на първоначална регис-
трация 16.09.1997 г., рама № VSA63827413072569, 
двигател  № 60197000604393,  придобит  на 
30.04.2015 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 11 000 лв.

391. Товарен автомобил „Рено Мастер“ с рег. 
№ СС 6751 СК, дата на първоначална регистра-
ция 27.09.2000 г., рама № VF1FDBCH522459653, 
двигател  № 8140432620102860,  придобит  на 
26.07.2017 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 3000 лв.

392.  Лек  автомобил  „Опел  Зафира“  с  рег. 
№ СС 7974 СВ, дата на първоначална регистра-
ция 11.02.2000 г., рама № W0L0TGF75Y2144803, 
двигател  № X20DTL17582839,  придобит  на 
18.08.2017 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент – 7000 лв.

393. Товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег. 
№ СС 3198 АР, дата на първоначална регистрация 
19.10.2006 г., рама № WF0XXXBDFX6J29877, дви-
гател № P8FA6J29877, придобит на 12.04.2018 г., 
с  пазарна  с тойност  към  настоящия  мо -
мент – 3000 лв.

От Румен Колев Радев, ЕГН 6604285687, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 
405 000 лв., в т.ч.:

1. Сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35“ с рег. 
№ СС 8819 СВ, дата на първоначална регистрация 
01.03.2001 г., № на  рама WV1ZZZ2DZ1H031208, 
№ на двигател АТА043116, придобит на 23.03.2010 г. 
и продаден на 29.12.2017 г.

2. Сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Рено Трафик“ с рег. № СС 9181 СВ, 
дата на първоначална регистрация 30.06.1998 г., 
№ на рама VF1J8CGC518014624, № на двигател 
81406725542600646,  придобит  на  12.04.2010 г.  и 
продаден на 21.02.2019 г.

3. Сумата в размер на 2000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Рено Меган“ с рег. № СС 9202 СВ, 
дата на първоначална регистрация 24.03.1998 г., 
№ на  рама  VF1JA0N0517761099,  № на  двигател 
F9QA734C057406,  придобит  на  13.04.2010 г.  и 
продаден на 21.02.2019 г.

4. Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 9547 СВ, 
дата на първоначална регистрация 05.10.1999 г., 
№ на рама W0L0TGF35Y8011957, № на двигател 
X17DTL14427731,  придобит  на  30.04.2010 г.  и 
продаден на 9.08.2013 г.

5. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 

на лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № СС 9715 СВ, 
дата на първоначална регистрация 21.04.2000 г., 
№ на рама WAUZZZ4BZYN112881, № на двигател 
АКЕ011818, придобит на 11.05.2010 г. и продаден 
на 14.11.2017 г.

6. Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Мерцедес 110 Д“ с рег. № СС 
9780  СВ,  дата  на  първоначална  регистрация 
20.06.1996 г., № на рама VSA63817413018489, № на 
двигател 60197000512147, придобит на 13.05.2010 г. 
и продаден на 25.04.2017 г.

7. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с 
рег. № СС 0027 СК, дата на първоначална регистра-
ция 23.03.1998 г., № на рама WV1ZZZ70ZWH117426, 
№ на двигател AJA025958, придобит на 25.05.2010 г. 
и продаден на 7.05.2020 г.

8. Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Нисан X Трейл“ с рег. 
№ СС 0358 СК, дата на първоначална регистрация 
18.02.2003 г., № на рама JN1TENT30U0021371, № на 
двигател YD22067481A, придобит на 8.06.2010 г. 
и продаден на 16.02.2018 г.

9. Сумата в размер на 12 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № СС 0445 СК, 
дата на първоначална регистрация 10.07.1992 г., 
№ на рама WBACA31010FB45944, № на двигател 
184Е103107548, придобит на 11.06.2010 г. и про-
даден на 16.01.2013 г.

10.  Сумата  в  размер  на  4000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Голф“  с  рег.  № СС  0738  СК,  дата  на  първо-
начална  регистрация  19.11.1999 г.,  № на  рама 
WVWZZZ1JZYD133395, № на двигател AHF340671, 
придобит на 29.06.2010 г. и продаден на 16.02.2018 г.

11. Сумата в размер на 4000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Пежо 206“ с рег. № СС 0754 СК, 
дата на първоначална регистрация 21.02.2002 г., 
№ на рама VF32HNFUF42079687, № на двигател 
NFU10FX2F1265275, придобит на 29.06.2010 г. и 
продаден на 13.06.2017 г.

12. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. 
№ СС 1035 СК, дата на първоначална регистрация 
18.02.1999 г.,  № на  рама  W0L0JBF35X7000733, 
№ на  двигател  X20DTH17301054,  придобит  на 
14.07.2010 г. и продаден на 25.04.2017 г.

13. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Рено 19 Шамад“ с рег. 
№ СС 1167 СК, дата на първоначална регистра-
ция 26.07.1991 г., № на рама VF1L5300505286453, 
№ на  двигател  CIGF730C039476,  придобит  на 
20.07.2010 г. и продаден на 11.09.2013 г.

14. Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № СС 1267 
СК, дата на първоначална регистрация 7.04.1999 г., 
№ на рама WVWZZZ1JZXB154178, № на двигател 



СТР.   136   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  14

АХР291470, придобит на 26.07.2010 г. и продаден 
на 16.02.2018 г.

15. Сумата в размер на 6000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на товарен автомобил „Мерцедес 410 Д“ с рег. 
№ СС 1274 СК, дата на първоначална регистрация 
28.05.1992 г., № на рама WDB6114171P196232, № на 
двигател 60294010186846, придобит на 26.07.2010 г. 
и продаден на 8.10.2019 г.

16. Сумата в размер на 10 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег. № СС 1495 
СК, дата на първоначална регистрация 8.06.2000 г., 
№ на рама WBADL71040GM96988, № на двигател 
21429476306D1, придобит на 5.08.2010 г. и продаден 
на 13.11.2017 г.

17. Сумата в размер на 12 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Ровър 75“ с рег. № СС 1493 СК, 
дата на първоначална регистрация 18.10.2000 г., 
№ на рама SARRJSLHPYM149872, № на двигател 
81279330204D2, придобит на 5.08.2010 г. и продаден 
на 16.02.2018 г.

18. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „ФИАТ Mapea“ с рег. 
№ СС 1531 СК, дата на първоначална регистрация 
16.06.1998 г., № на рама ZFA18500000245908, № на 
двигател 182А80001092435, придобит на 6.08.2010 г. 
и продаден на 20.04.2018 г.

19. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Форд  Кугар“  с  рег. 
№ СС 1769 СК, дата на първоначална регистрация 
8.05.2000 г., № на рама WF0HT60T7Y5302629, без 
№ на двигател, придобит на 17.08.2010 г. и про-
даден на 17.11.2017 г.

20. Сумата в размер на 7000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на товарен автомобил „Ивеко Дейли 35.8“ с рег. 
№ СС 1851 СК, дата на първоначална регистрация 
23.09.1998 г., № на рама ZCFC356100D060747, № на 
двигател 814067F2440218, придобит на 23.08.2010 г. 
и продаден на 26.02.2014 г.

21. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 2169 СК, дата на първоначална регистрация 
23.07.1996 г., № на рама WVWZZZ3AZTE245744, 
№ на двигател 1Z901635, придобит на 8.09.2010 г. 
и продаден на 4.01.2018 г.

22. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. 
№ СС 2186 СК, дата на първоначална регистрация 
8.02.1996 г., № на рама WF0AXXGCAATB57720, 
№ на двигател L1HSS17883, придобит на 8.09.2010 г. 
и продаден на 5.06.2017 г.

23. Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 2236 СК, дата на първоначална регистрация 
26.05.1997 г., № на рама WVWZZZ1EZVK024759, 
№ на двигател AHU149981, придобит на 9.09.2010 г. 
и продаден на 20.02.2013 г.

24. Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуждава-
не на лек автомобил „Мерцедес Ц 200 ЦДИ“ с рег. 
№ СС 2241 СК, дата на първоначална регистрация 
2.07.1999 г., № на рама WDB2021941F878488, № на 
двигател 61196030122523, придобит на 10.09.2010 г. 
и продаден на 11.04.2017 г.

25. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Тойота Авенсис“ с рег. 
№ СС 2346 СК, дата на първоначална регистрация 
5.12.2003 г., № на рама SB1EW56L50E039032, № на 
двигател 1CDU062355, придобит на 15.09.2010 г. 
и продаден на 14.06.2017 г.

26.  Сумата  в  размер  на  2000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  товарен  автомобил  „Мерце-
дес  Спринтер  208  Д“  с  рег.  № СС  2371  СК, 
дата на първоначална регистрация 26.04.1999 г., 
№ на рама WDB9023621P918060, № на двигател 
60194300753283, придобит на 16.09.2010 г. и про-
даден на 11.10.2013 г.

27. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Бора“ с рег. 
№ СС 2539 СК, дата на първоначална регистрация 
01.02.2002 г., № на рама WVWZZZ1JZ2D349342, 
№ на двигател ASZ124458, придобит на 27.09.2010 г. 
и продаден на 2.06.2017 г.

28. Сумата в размер на 14 000 лв.,  предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег. 
№ СС 2878 СК, дата на първоначална регистрация 
4.08.2000 г.,  № на  рама  WBADL71080GM98436, 
№ на  двигател  31519520306D1,  придобит  на 
12.10.2010 г. и продаден на 21.02.2013 г.

29. Сумата в размер на 1000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  товарен  автомобил  „ФИАТ  Дукато“  с  рег. 
№ СС 2943 СК, дата на първоначална регистра-
ция 31.08.1993 г., № на рама ZFA29000000423081, 
без № на  двигател,  придобит  на  14.10.2010 г.  и 
продаден на 18.10.2013 г.

30. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Волво  С  80“  с  рег. 
№ СС 2991 СК, дата на първоначална регистра-
ция 2.11.1999 г., № на рама YV1TS48K2Y1103012, 
без № на  двигател,  придобит  на  18.10.2010 г.  и 
продаден на 11.04.2017 г.

31. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 3022 СК, дата на първоначална регистрация 
3.01.2001 г.,  № на  рама  WVWZZZ13Z1D394573, 
№ на двигател ATD121562, придобит на 19.10.2010 г. 
и продаден на 20.02.2019 г.

32. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № СС 3067 
СК, дата на първоначална регистрация 9.02.1998 г., 
№ на рама WVWZZZ1HZWK197187, № на двигател 
ANN003013, придобит на 21.10.2010 г. и продаден 
на 9.08.2013 г.

33. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
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даване на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. 
№ СС 3137 СК, дата на първоначална регистрация 
14.09.1999 г.,  № на  рама  W0L0TGF75Y2012092, 
№ на  двигател  Х18ХЕ120К07322,  придобит  на 
26.10.2010 г. и продаден на 9.08.2013 г.

34. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. 
№ СС 3164 СК, дата на първоначална регистрация 
20.05.1999 г.,  № на  рама  W0L0TGF75X2210837, 
№ на  двигател  Х18ХЕ120Н06868,  придобит  на 
27.10.2010 г. и продаден на 11.02.2015 г.

35. Сумата в размер на 12 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. 
№ СС 3532 СК, дата на първоначална регистрация 
25.04.2003 г., № на рама WF0PXXGBFP3E51902, 
№ на  двигател  ABFA3E51902,  придобит  на 
11.11.2010 г. и продаден на 20.11.2017 г.

36. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. 
№ СС 3742 СК, дата на първоначална регистрация 
22.04.1999 г.,  № на  рама  W0L0TGF75X2222952, 
без № на  двигател,  придобит на  22.11.2010 г.  и 
продаден на 27.02.2018 г.

37. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 3917 СК, дата на първоначална регистрация 
7.01.2002 г.,  № на  рама  WVWZZZ3BZ1E221597, 
№ на двигател AVF058223, придобит на 29.11.2010 г. 
и продаден на 27.02.2018 г.

38. Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 4259 
СК, дата на първоначална регистрация 3.06.1999 г., 
№ на рама WAUZZZ8DZXA285974, № на двигател 
AFN746450, придобит на 13.12.2010 г. и продаден 
на 29.03.2019 г.

39. Сумата в размер на 2000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Алфа Ромео ГТВ 2.0 Т С 16В“ 
с рег. № СС 4260 СК, дата на първоначална регис-
трация 2.01.1997 г., № на рама ZAR91600006028426, 
№ на  двигател  AR162010795912,  придобит  на 
13.12.2010 г. и продаден на 11.04.2017 г.

40. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. 
№ СС 4407 СК, дата на първоначална регистрация 
23.03.2001 г., № на рама WF05XXGBB51M53398, 
№ на  двигател  D6BA1M53398,  придобит  на 
20.12.2010 г. и продаден на 9.10.2015 г.

41. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 4565 СК, дата на първоначална регистрация 
18.03.1998 г., № на рама WVWZZZ3BZWE330547, 
№ на двигател AFN547697, придобит на 27.12.2010 г. 
и продаден на 16.06.2017 г.

42. Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Форд Фокус“  с  рег. 
№ СС 4876 СК, дата на първоначална регистрация 
16.01.2001 г., № на рама WF0NXXGCDNYB09463, 

№ на  двигател  FYDAYB09463,  придобит  на 
12.01.2011 г. и продаден на 26.03.2014 г.

43. Сумата в размер на 10 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 4921 СК, 
дата  на  първоначална  регистрация  5.11.1997 г., 
№ на рама WAUZZZ8DZWA039971, № на двигател 
ADR339381, придобит на 14.01.2011 г. и продаден 
на 5.03.2014 г.

44. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Алфа Ромео 156“ с рег. 
№ СС 5586 СК, дата на първоначална регистрация 
27.08.1999 г., № на рама ZAR93200001116155, № на 
двигател 325011496527, придобит на 15.02.2011 г. 
и продаден на 12.06.2017 г.

45.  Сумата  в  размер  на  7000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване на лек автомобил „Ситроен Ксара 
Пикасо 2.0 ХДИ“ с рег. № СС 5873 СК, дата на 
първоначална  регистрация  18.07.2005 г.,  № на 
рама  VF7CHRHYB39944221,  № на  двигател 
RHY10DYUF3009131, придобит на 7.03.2011 г. и 
продаден на 22.11.2013 г.

46. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 5910 СК, дата на първоначална регистрация 
06.03.2000 г., № на рама WVWZZZ3BZYE280581, 
№ на двигател AJM226028, придобит на 8.03.2011 г. 
и продаден на 22.11.2017 г.

47. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ СС 6027 СК, дата на първоначална регистрация 
4.02.2000 г., № на рама WF0AXXWPDAXY80561, 
№ на  двигател  FYDAXY80561,  придобит  на 
15.03.2011 г. и продаден на 21.02.2013 г.

48.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Каравел  2.5 Д“  с  рег. № СС  6014 СК,  дата  на 
първоначална  регистрация  5.02.1999 г.,  № на 
рама  WV2ZZZ70ZXH098684,  № на  двигател 
ACV169280, придобит на 15.03.2011 г. и продаден 
на 12.04.2017 г.

49. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на товарен автомобил „Рено Трафик“ с рег. 
№ СС 6105 СК, дата на първоначална регистрация 
21.11.1997 г., № на рама VF1T1XF0516468852, № на 
двигател J8S5758FA06601, придобит на 18.03.2011 г. 
и продаден на 22.11.2013 г.

50. Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ СС 0705 АК, дата на първоначална регистрация 
11.04.1991 г., № на рама WVWZZZ31ZMB240504, 
№ на двигател RP702810, придобит на 19.03.2011 г. 
и продаден на 22.04.2013 г.

51.  Сумата  в  размер  на  8000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Мицубиши 
Шогун“  с  рег. № СС  6147  СК,  дата  на  първо-
начална  регистрация  20.09.2004 г.,  № на  рама 
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JMA0NK9404J003499, № на двигател 4D56KS5122, 
придобит на 21.03.2011 г. и продаден на 5.12.2018 г.

52.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Пасат“  с  рег.  № СС  6174  СК,  дата  на  първо-
начална  регистрация  3.09.1993 г.,  № на  рама 
WVWZZZ31ZPE240573, № на двигател AAZ413314, 
придобит на 22.03.2011 г. и продаден на 20.06.2017 г.

53. Сумата в размер на 1000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на специален автомобил „Мерцедес 409Д“ с рег. 
№ СС 6176 СК, дата на първоначална регистра-
ция 22.05.1984 г., № на рама 61141810610794, № на 
двигател 61791310064647, придобит на 22.03.2011 г. 
и продаден на 21.08.2017 г.

54. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на товарен автомобил „Опел Мовано“ с рег. 
№ СС 6203 СК, дата на първоначална регистрация 
12.01.2000 г.,  № на  рама  VN1F9AED521579264, 
№ на  двигател  81406726302917812,  придобит  на 
23.03.2011 г. и продаден на 20.06.2017 г.

55. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Опел Астра“  с  рег. 
№ СС 6355 СК, дата на първоначална регистрация 
23.07.2004 г.,  № на  рама  W0L0TGF695G019508, 
№ на  двигател  Z14XE20DY5191,  придобит  на 
31.03.2011 г. и продаден на 4.09.2013 г.

56. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. 
№ СС 6587 СК, дата на първоначална регистра-
ция 2.11.1999 г., № на рама W0L0TGF75Y2019896, 
№ на  двигател  X20DTL17473435,  придобит  на 
13.04.2011 г. и продаден на 29.03.2019 г.

57. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с рег. 
№ СС 6709 СК, дата на първоначална регистрация 
09.06.1997 г.,  № на  рама  WDB2020801F614348, 
№ на двигател 11194510009709Е104, придобит на 
19.04.2011 г. и продаден на 20.06.2017 г.

58. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на товарен автомобил „Рено Мастер“ с рег. 
№ СС 6729 СК, дата на първоначална регистрация 
28.02.2002 г.,  № на  рама  VF1FDBNH526366869, 
№ на  двигател  G9TF722C010278,  придобит  на 
19.04.2011 г. и продаден на 8.08.2013 г.

59.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксва-
ген  Шаран“  с  рег.  № СС  6849  СК,  дата  на 
първоначална  регистрация  1.01.1998 г.,  № на 
рама  WVWZZZ7MZWV038692,  № на  двигател 
AFN408332, придобит на 28.04.2011 г. и продаден 
на 23.02.2018 г.

60. Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „БМВ  320 И“  с  рег. 
№ СС 7023 СК, дата на първоначална регистрация 
25.06.1993 г.,  № на  рама  WBABF11040JA41849, 

№ на  двигател  31850569206S2,  придобит  на 
10.05.2011 г. и продаден на 5.12.2018 г.

61.  Сумата  в  размер  на  2000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Каравел“ с рег. № СС 7055 СК, дата на първо-
начална  регистрация  26.09.1994 г.,  № на  рама 
WV2ZZZ70ZSH005544, № на двигател ABL041339, 
придобит на 12.05.2011 г. и продаден на 21.02.2019 г.

62. Сумата в размер на 5000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  лек  автомобил  „Санг Йонг Рекстон“  с  рег. 
№ СС 7702 СК, дата на първоначална регистра-
ция 01.01.2005 г., № на рама KPTG0B1FS5P179434, 
№ на  двигател  66592512516330,  придобит  на 
16.06.2011 г. и продаден на 22.11.2017 г.

63. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. 
№ СС 8194 СК, дата на първоначална регистрация 
20.04.1998 г.,  № на  рама  W0L0JBF35W7097462, 
№ на  двигател  Х18ХЕ14394761,  придобит  на 
12.07.2011 г. и продаден на 21.02.2013 г.

64. Сумата в размер на 9000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  товарен  автомобил  „Ивеко  75  Е  14“  с  рег. 
№ СС 8368 СК, дата на първоначална регистра-
ция 22.06.1994 г., № на рама ZCFA7580002111936, 
№ на  двигател  8040254020784314,  придобит  на 
20.07.2011 г. и продаден на 23.11.2017 г.

65. Сумата в размер на 8000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС 
8378  СК,  дата  на  първоначална  регистрация 
2.04.1996 г.,  № на  рама  WAUZZZ8DZTA116768, 
№ на двигател 1Z653804, придобит на 21.07.2011 г. 
и продаден на 2.06.2017 г.

66. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. 
№ СС 8425 СК, дата на първоначална регистрация 
27.09.1999 г.,  № на  рама  W0L0JBF19X1189096, 
№ на  двигател  X20XEV31077825,  придобит  на 
25.07.2011 г. и продаден на 19.04.2018 г.

67.  Сумата  в  размер  на  8000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Мерцедес 
Спринтер  212Д  КА“  с  рег.  № СС  8626  СК, 
дата на първоначална регистрация 29.01.1996 г., 
№ на рама WDB9024721P557644, № на двигател 
60298000026358, придобит на 3.08.2011 г. и про-
даден на 28.05.2019 г.

68.  Сумата  в  размер  на  14 000 лв.,  пред-
ставляваща пазарната стойност към датата на 
отчуждаване на товарен автомобил „Мерцедес 
Вито 110 ЦДИ“ с рег. № СС 8756 СК, дата на пър-
воначална регистрация 31.05.2001 г., № на рама 
VSA63819423376760, № на двигател 61198050336730, 
придобит на 9.08.2011 г. и продаден на 17.01.2013 г.

69. Сумата в размер на 10 000 лв., предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „Волво В 40“ с рег. 
№ СС 8793 СК, дата на първоначална регистрация 
03.02.2003 г.,  № на  рама  YV1VW70823F984622, 
№ на двигател F9Q2D4192T3C059795, придобит 
на 11.08.2011 г. и продаден на 5.12.2018 г.
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70. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 9175 СК, дата на първоначална регистрация 
27.10.1997 г., № на рама WVWZZZ1HZWD117675, 
без № на двигател, придобит на 26.08.2011 г. и 
продаден на 20.02.2013 г.

71. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 9630 СК, дата на първоначална регистрация 
14.12.2000 г., № на рама WVWZZZ1JZ1W436845, 
№ на  двигател  AQM048883,  придобит  на 
20.09.2011 г. и продаден на 3.07.2014 г.

72. Сумата в размер на 6000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Ауди 80“ с рег. № СС 9733 СК, 
дата  на  първоначална  регистрация  7.11.1994 г., 
№ на рама WAUZZZ8CZSA055354, № на двигател 
1Z357228, придобит на 28.09.2011 г. и продаден 
на 20.04.2018 г.

73. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. 
№ СС 9768 СК, дата на първоначална регистра-
ция 27.03.1997 г., № на рама W0L000031V7099036, 
№ на  двигател  X16XEL20901067,  придобит  на 
29.09.2011 г. и продаден на 16.02.2018 г.

74. Сумата в размер на 10 000 лв., предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „БМВ 320 Д“ с рег. 
№ СС 2396 СК, дата на първоначална регистрация 
18.12.2001 г.,  № на  рама  WBAAS71040CH10751, 
№ на  двигател  204D487389949,  придобит  на 
30.09.2011 г. и продаден на 16.02.2018 г.

75.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на товарен автомобил „Фолксваген 
Транспортер“ с рег. № СС 9862 СК, дата на пър-
воначална регистрация 23.05.1994 г., № на рама 
WV2ZZZ70ZRH016203, № на двигател ABL008946, 
придобит на 4.10.2011 г. и продаден на 6.03.2014 г.

76.  Сумата  в  размер  на  5000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Пасат“  с  рег.  № СС  0233  РВ,  дата  на  първо-
начална  регистрация  13.12.1999 г.,  № на  рама 
WVWZZZ3BZYP172930, № на двигател AJM037443, 
придобит на 25.10.2011 г. и продаден на 14.06.2017 г.

77.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Шаран“  с  рег.  № СС  0979  РВ,  дата  на  пър-
воначална  регистрация  30.03.1999 г.,  № на 
рама  WVWZZZ7MZXV030894,  № на  двигател 
AFN816002, придобит на 13.12.2011 г. и продаден 
на 25.04.2017 г.

78. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ СС 1323 РВ, дата на първоначална регистрация 
10.02.2000 г., № на рама WF0NXXGCDNYB15910, 
№ на  двигател  C9DCYB15910,  придобит  на 
3.01.2012 г. и продаден на 16.02.2018 г.

79. Сумата в размер на 7000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. 
№ СС 1396 РВ, дата на първоначална регистрация 
31.08.2004 г., № на рама WF0NXXWPDN4D56970, 
№ на  двигател  FFDA4D56970,  придобит  на 
6.01.2012 г. и продаден на 4.05.2016 г.

80. Сумата в размер на 1000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. 
№ СС 1558 РВ, дата на първоначална регистрация 
28.06.1996 г., № на рама WVWZZZ1HZVB021372, 
№ на двигател 1Z883279, придобит на 16.01.2012 г. 
и продаден на 20.02.2019 г.

81. Сумата в размер на 6000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № СС 1627 
РВ, дата на първоначална регистрация 8.04.1998 г., 
№ на рама W0L0TGF35W2118701, № на двигател 
Х14ХЕ20С19103, придобит на 18.01.2012 г. и про-
даден на 20.02.2013 г.

82.  Сумата  в  размер  на  10 000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  товарен  автомобил  „Форд 
Транзит  190“  с  рег.  № СС  1620  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  9.12.1996 г.,  № на 
рама  SFAAXXBDVATG77267,  № на  двигател 
4HBTG77267, придобит на 18.01.2012 г. и продаден 
на 27.11.2014 г.

83.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолкс-
ваген  Голф“  с  рег.  № СС  1884  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  05.08.1999 г.,  № на 
рама  WVWZZZ1JZYW287863,  № на  двигател 
ALH182885, придобит на 20.02.2012 г. и продаден 
на 3.07.2014 г.

84.  Сумата  в  размер  на  8000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  товарен  автомобил  „Форд 
Транзит  100“  с  рег.  № СС  1937  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  24.07.1991 г.,  № на 
рама  WF0KXXGBVKMS67745,  № на  двигател 
4CAMS67745, придобит на 23.02.2012 г. и прода-
ден на 25.07.2016 г.

85. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на товарен автомобил „Ивеко 35 10“ с рег. 
№ СС 2133 РВ, дата на първоначална регистра-
ция 11.05.1989 г., № на рама ZCFC3560002059027, 
№ на  двигател  8140212011083388,  придобит  на 
06.03.2012 г. и продаден на 17.11.2017 г.

86. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. 
№ СС 2477 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.05.1998 г., № на рама WF0AXXGBBAWT53674, 
без  № на  двигател,  придобит  на  7.03.2012 г.  и 
продаден на 6.12.2018 г.

87.  Сумата  в  размер  на  5000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  товарен  автомобил  „Форд 
Транзит  100 Л“  с  рег. № СС  2392  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  1.01.1997 г.,  № на 
рама  WF0LXXGBVLVU03045,  № на  двигател 
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4GCVU03045, придобит на 21.03.2012 г. и продаден 
на 25.11.2013 г.

88. Сумата в размер на 5000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с рег. 
№ СС 2431 РВ, дата на първоначална регистрация 
29.05.1998 г., № на рама WF0AXXBDVAWS30912, 
№ на двигател WS30912, придобит на 23.03.2012 г. 
и продаден на 22.11.2013 г.

89. Сумата в размер на 10 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Мерцедес А 160“ с рег. 
№ СС 2471 РВ, дата на първоначална регистрация 
15.06.2000 г.,  № на  рама  WDB1680331J406991, 
№ на двигател 16696030335643Е110, придобит на 
26.03.2012 г. и продаден на 4.05.2016 г.

90.  Сумата  в  размер  на  4000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Пасат“  с  рег.  № СС  2501  РВ,  дата  на  първо-
начална  регистрация  29.08.2000 г.,  № на  рама 
WVWZZZ3BZYE471567, № на двигател AVG155295, 
придобит на 27.03.2012 г. и продаден на 16.11.2017 г.

91.  Сумата  в  размер  на  2000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Пасат Вариант“  с рег. № СС 2491 РВ,  дата на 
първоначална  регистрация  11.05.1995 г.,  № на 
рама  WVWZZZ3AZSE204381,  № на  двигател 
1Z505457, придобит на 27.03.2012 г. и продаден 
на 16.06.2017 г.

92. Сумата в размер на 1000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 2527 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.10.1998 г., № на рама WVWZZZ6KZXR525867, 
№ на  двигател  AEY113388 ,  придобит  на 
28.03.2012 г. и продаден на 16.06.2017 г.

93. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „КИА Соренто“ с рег. 
№ СС 2762 РВ, дата на първоначална регистрация 
23.10.2003 г.,  № на  рама  KNEJC521545192069, 
без № на двигател, придобит на 12.04.2012 г. и 
продаден на 16.06.2017 г.

94.  Сумата  в  размер  на  6000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолксваген 
Голф“  с  рег. № СС  2765  РВ,  дата  на  първона-
чална  регистрация  12.04.2002 г.,  № на  рама 
WVWZZZ1JZ2W629564, № на двигател AXR059946, 
придобит на 12.04.2012 г. и продаден на 8.08.2013 г.

95. Сумата в размер на 2000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Опел Астра“  с  рег. 
№ СС 2854 РВ, дата на първоначална регистрация 
16.06.1994 г.,  № на  рама  W0L000053R5242220, 
№ на  двигател  C14NZ02AH7270,  придобит  на 
21.04.2012 г. и продаден на 20.11.2015 г.

96. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Рено Меган“  с  рег. 
№ СС 3349 РВ, дата на първоначална регистрация 
17.12.2003 г.,  № на  рама  VF1LMRG0629927722, 
без № на двигател, придобит на 28.05.2012 г. и 
продаден на 22.11.2013 г.

97. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Шкода Октавия“ с рег. 
№ СС 3473 РВ, дата на първоначална регистрация 
7.09.1998 г.,  № на  рама  TMBZZZ1U3W2104563, 
№ на двигател AKL326709, придобит на 4.06.2012 г. 
и продаден на 18.10.2013 г.

98. Сумата в размер на 7000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Мерцедес В 230 ТД“ с рег. 
№ СС 3487 РВ, дата на първоначална регистрация 
10.03.1999 г., № на рама VSA63827413047195, № на 
двигател 60197002570258, придобит на 5.06.2012 г. 
и продаден на 20.11.2017 г.

99.  Сумата  в  размер  на  14 000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  лек  автомобил  „Джип 
Гранд  Чероки“  с  рег.  № СС  3519  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  23.10.1998 г.,  № на 
рама  1J4GZN8MXWY114214,  № на  двигател 
VM51B06128, придобит на 7.06.2012 г. и продаден 
на 14.10.2014 г.

100. Сумата в размер на 11 000 лв., предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „БМВ 320 Д“ с рег. 
№ СС 3719 РВ, дата на първоначална регистрация 
19.05.1999 г.,  № на  рама  WBAAL71000CA43478, 
№ на  двигател  83139177204D1,  придобит  на 
21.06.2012 г. и продаден на 19.04.2013 г.

101. Сумата в размер на 1000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил  „Опел Корса“  с  рег. 
№ СС 3859 РВ, дата на първоначална регистрация 
17.10.1997 г., № на рама W0L000073V4406146, № на 
двигател X14SZ19700322, придобит на 2.07.2012 г. 
и продаден на 27.02.2018 г.

102.  Сумата  в  размер  на  13 000 лв.,  пред-
ставляваща пазарната стойност към датата на 
отчуждаване на лек автомобил „Ауди А6 Авант 
Куатро“  с  рег. № СС  3915  РВ,  дата  на  първо-
начална  регистрация  27.10.1999 г.,  № на  рама 
WAUZZZ4BZYN007872, № на двигател AFB134046, 
придобит на 6.07.2012 г. и продаден на 17.10.2012 г.

103.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолкс-
ваген  Пасат“  с  рег.  № СС  4138  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  13.10.1992 г.,  № на 
рама  WVWZZZ31ZPE078268,  № на  двигател 
AAZ224895, придобит на 18.07.2012 г. и продаден 
на 11.04.2017 г.

104. Сумата в размер на 6000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № СС 4148 РВ, 
дата на първоначална регистрация 11.11.1997 г., 
№ на рама WAUZZZ8LZWA025909, № на двигател 
AKL028621, придобит на 18.07.2012 г. и продаден 
на 18.04.2018 г.

105. Сумата в размер на 10 000 лв., предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. 
№ СС 4156 РВ, дата на първоначална регистрация 
07.05.1999 г.,  № на  рама  WBAAL11070JN20624, 
№ на  двигател  80709155194Е1,  придобит  на 
18.07.2012 г. и продаден на 18.10.2013 г.

106. Сумата в размер на 2000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
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на специален автомобил „Мерцедес 250 ДТ“ с рег. 
№ СС 4392 РВ, дата на първоначална регистрация 
1.01.1986 г., № на рама WDB1241851F009104, № на 
двигател 60291210026172, придобит на 1.08.2012 г. 
и продаден на 17.11.2017 г.

107. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Фолксваген Поло“ с рег. 
№ СС 4423 РВ, дата на първоначална регистрация 
5.09.1996 г., № на рама WVWZZZ6NZVW065482, 
№ на двигател АЕХ363756, придобит на 2.08.2012 г. 
и продаден на 18.10.2013 г.

108.  Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  лек  автомобил  „Фолкс-
ваген  Голф“  с  рег.  № СС  4652  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  05.05.1999 г.,  № на 
рама  WVWZZZ1JZXW710024,  № на  двигател 
AHF049694, придобит на 14.08.2012 г. и продаден 
на 14.11.2017 г.

109.  Сумата  в  размер  на  8000 лв.,  предста-
вляваща пазарната стойност към датата на от-
чуждаване на лек автомобил „БМВ 320 Д“ с рег. 
№ СС 4809 РВ, дата на първоначална регистрация 
21.01.1999 г.,  № на  рама  WBAAL71020KE36808, 
№ на  двигател  80609073204D1,  придобит  на 
22.08.2012 г. и продаден на 12.04.2017 г.

110. Сумата в размер на 8000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „БМВ 525 ТДС“ с рег. 
№ СС 4807 РВ, дата на първоначална регистрация 
01.01.2000 г., № на рама WBADG81000BX02668, 
№ на  двигател  20128784256Т1,  придобит  на 
22.08.2012 г. и продаден на 10.10.2014 г.

111.  Сумата  в  размер  на  12 000 лв.,  пред-
ставляваща  пазарната  стойност  към  датата 
на  отчуждаване  на  лек  автомобил  „Мерце-
дес МЛ  270 ЦДИ“  с  рег. № СС  4873  РВ,  дата 
на  първоначална  регистрация  28.06.2002 г., 
№ на рама WDC1631131A331500, № на двигател 
61296330159271, придобит на 24.08.2012 г. и про-
даден на 21.06.2017 г.

112. Сумата в размер на 3000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. 
№ СС 4945 РВ, дата на първоначална регистрация 
19.10.2001 г.,  № на  рама  W0L0JBF35Y7102199, 
№ на  двигател  X20DTH17741224,  придобит  на 
29.08.2012 г. и продаден на 18.04.2018 г.

113. Сумата в размер на 4000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с рег. 
№ СС 5126 РВ, дата на първоначална регистрация 
27.08.1997 г.,  № на  рама  VF7X18E00038E7415, 
№ на двигател DHX10CUCP602536, придобит на 
12.09.2012 г. и продаден на 16.02.2018 г.

114.  Сумата  в  размер  на  4000 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  към  датата  на 
отчуждаване  на  лек  автомобил  „Шкода  Ок-
тавия  1.9  ТДИ“  с  рег. № СС  5180  РВ,  дата  на 
първоначална  регистрация  20.07.2001 г.,  № на 
рама  TMBCG11UX22548837,  № на  двигател 
ALH335242, придобит на 17.09.2012 г. и продаден 
на 22.06.2017 г.

115. Сумата в размер на 5000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване на лек автомобил „Хюндай Гетц“ с рег. 
№ СС 5224 РВ, дата на първоначална регистрация 

25.11.2003 г., № на рама KMHBU51WP4U127278, 
№ на  двигател  D3EA3216958,  придобит  на 
18.09.2012 г. и продаден на 11.01.2013 г.

116. Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на товарен автомобил „Мерцедес 314“ с рег. 
№ СС 9746 АМ, дата на първоначална регистрация 
23.07.1998 г., № на рама WDB9030221P715816, № на 
двигател 11197902000719, придобит на 7.04.2016 г. 
и продаден на 10.08.2016 г.

117.  Сумата  в  размер  на  1000 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната  част  от  пазарната 
стойност  към  датата  на  отчуждаване  на  лек 
автомобил „Мерцедес Спринтер 316 ЦДИ“ с рег. 
№ СС 9961 АМ, дата на първоначална регистрация 
10.01.2001 г., № на рама WDB9036711R215270, № на 
двигател 61298150270421, придобит на 18.04.2016 г. 
и продаден на 10.01.2017 г.

118. Сумата в размер на 6000 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“ с рег. 
№ СС 5285 АН, дата на първоначална регистрация 
28.01.1999 г., № на рама JT111WJA005002529, № на 
двигател 2UZ0056048, придобит на 11.01.2017 г. 
и продаден на 20.09.2017 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 18.10.2022 г. от 11 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“  третите  заинтересовани лица, 
които претендират самостоятелни права върху 
имуществото, предмет на отнемане в този про-
цес, могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред Окръжния съд – Силистра, 
по делото.
614

Софийският окръжен съд обявява, че е образу-
вано гр.д. № 496 по описа за 2019 г. по предявени 
субективно  съединени  искове  с  правна  квали-
фикация чл. 153, ал. 2 от Закона за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото  имущество  (ЗПКОНПИ)  против 
Веселина  Илиева  Въргова  и  Васил  Димитров 
Въргов, а именно:

1.1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васил Димитров Въргов 
и Веселина Илиева Въргова:

– Лек  автомобил  „Ауди“, модел  „А4“,  с  peг. 
№ СО6407ВР, рама № WAUZZZ8DZTA227407, дата 
на първа регистрация 15.04.1996 г., придобит на 
13.10.2016 г., с пазарна стойност към настоящия 
момент 3500 лв.

1.2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васил Димитров 
Въргов и Веселина Илиева Въргова:

– Сумата  4500 лв.,  представляваща  пазар-
ната  стойност  към  датата  на  отчуждаването 
на мотоциклет  „Ямаха“, модел  „МТ 03“,  с рег. 
№ СО1058А, рама № ZDORM024000002088, дата 
на първа регистрация 23.07.2007 г., придобит на 
19.09.2016 г. на името на Васил Въргов (в режим 
на СИО с Веселина Въргова).

1.3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка 
с чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Васил Дими-
тров Въргов:

– Сумата в размер общо на 8563,08 лв., пред-
ставляваща вноски на каса в периода 2014 – 2017 г. 
по разплащателна сметка в левове с № 22045131 
в  „Банка  ДСК“ – ЕАД  (намалена  с  плащания 
за разходи).
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– Сумата  в  размер  общо  на  37  392,98 лв., 
представляваща вноски от трети лица в периода 
2014 – 2017 г. по разплащателна сметка в левове 
с № 22045131 в „Банка ДСК“ – ЕАД (намалена с 
плащания за разходи).

– Сумата  в  размер  на  27  000  евро  с  равно-
стойност 52 204,95 лв., представляваща преводи от 
трети лица по разплащателна сметка в левове с 
IBAN BG48 BUIB 9888 4432 6113 00 в „ОББ“ – АД, 
(„Сибанк“ – АД).

– Сумата  в  размер  общо  на  2480 лв.,  пред-
ставляваща  вноски  на  каса  по  разплащателна 
сметка с IBAN BG44 UNCR 7000 1522 3399 76 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер общо на 1650 евро с рав-
ностойност 3227,12 лв., представляваща преводи 
от  трети  лица  чрез  системата  MoneyGram  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 1657 евро или 3240,81 лв., 
представляваща  превод  към  трето  лице  чрез 
системата MoneyGram в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.

– Сумата в размер общо на 239 лв., представля-
ваща вноски по разплащателна сметка в левове 
с ІBAN BG10 BPBI 7939 1077 1543 04.

– Сумата в размер общо на 1370 лв., предста-
вляваща вноски на каса по разплащателна сметка 
в левове с ІBAN BG80 BPBI 7939 1077 1543 05 в 
„Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 15 393,69 лв., пред-
ставляваща  вноски  на  каса  по  разплащателна 
сметка  в  левове  с  ІBAN BG29  ВРВI  7939  1377 
1543 01 в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 5317,91 лв., пред-
ставляваща вноски по сметка в левове с IBAN 
BG91 ВРВI 7939 1077 1543 01 в „Юробанк Бъл-
гария“ – АД.

– Сумата в размер общо на 1200 лв., предста-
вляваща вноски от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG37 ВРВI 7939 1077 1543 
03 в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата  в  размер  общо  на  36  513,64 лв., 
представляваща  вноски  на  каса  в  „Юробанк 
България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 3400,23 лв., пред-
ставляваща превод към трето лице чрез системата 
Western Union в „Юробанк България“ – АД.

1.4. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Веселина Илиева 
Въргова:

– Сумата в размер общо на 1192,50 лв., пред-
ставляваща вноски на каса през 2010 г. по сметка 
в левове № 16426753 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер общо на 12 951,05 лв., пред-
ставляваща преводи чрез системата MoneyGram.

– Сумата в размер на 2680,01 лв., представля-
ваща вноски на каса за 2011 г. по разплащателна 
сметка  в левове  с  IBAN BG12 BUIB 9888  1024 
7222 00 в „ОББ“ – АД („Сибанк“ – АД).

– Сумата в размер на 1000 евро с равностойност 
1955,83 лв.,  представляваща  превод  към  трето 
лице чрез системата MoneyGram в „Райфайзен-
банк“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 500 евро с равностой-
ност 977,92 лв., представляваща превод от трето 
лице чрез системата MoneyGram в „Райфайзен-
банк“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 1564,66 лв., представля-
ваща превод от трето лице на 14.02.2014 г. чрез 

системата  Western  Union  в  „Сосиете  Женерал 
Експресбанк“ – АД.

– Сумата в размер на 100 евро с равностойност 
195,58 лв., представляваща превод към трето лице 
чрез системата Western Union в „Сосиете Женерал 
Експресбанк“ – АД.

– Сумата в размер общо на 390 евро с рав-
ностойност  762,77 лв.,  представляваща преводи 
от  трети  лица  чрез  системата  MoneyGram  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер общо на 1933,60 лв., предста-
вляваща вноски от трети лица по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG54 ВРВI 7939 1076 7044 02 
в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 474 лв., предста-
вляваща вноски на каса през 2011 г. по сметка 
в левове с IBAN BG27 BPBI 7939 1076 7044 03, 
открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 4965,83 лв., пред-
ставляваща  получени  преводи  чрез  системата 
Western Union в периода 2009 – 2017 г. от трети 
лица в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо на 400 лв., предста-
вляваща превод към трето лице чрез системата 
Western Union в „Юробанк България“ – АД.

Съдът указва на третите лица, които претенди-
рат самостоятелни права върху това имущество, 
че  могат  да  встъпят  в  делото,  като  предявят 
съответния  иск  пред  Софийския  окръжен  съд 
в едномесечен срок от обнародването на насто-
ящото обявление в „Държавен вестник“. Делото 
е насрочено за 10.06.2022 г. от 10,30 ч.
739

Софийският градски съд, търговско отделение, 
VІ – 3  състав,  т.д.  № 119/2022 г.,  на  основание 
чл. 679,  ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от  съ-
брание на кредиторите на „Интерхотели“ – АД 
(н),  ЕИК  104055707,  по  т.д.  № 5599/2015 г.  по 
описа  на  Софийския  градски  съд,  търговско 
отделение, VІ – 2 състав, да се явят в открито 
съдебно заседание на 7.03.2022 г. от 9,30 ч. по т.д. 
№ 119/2022 г. по описа на Софийския градски съд, 
търговско отделение, VІ – 3 състав, образувано по 
искане на длъжника „Интерхотели“ – АД, ЕИК 
104055707, на основание чл. 679 от ТЗ за отмяна 
на  решенията  на  събрание  на  кредиторите  на 
„Интерхотели“ – АД, ЕИК 104055707, проведено 
на 10.01.2022 г. Заседанието ще се проведе в Со-
фийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.
864

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация „И нас ни има“ за 
гарантиране на равен шанс за деца и младежи 
с физически и ментални увреждания“, София, 
на основание чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.03.2022 г. 
в 11 ч. на адреса на управление на сдружението: 
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 2, 
бл. 19,  вх. В,  ет. 6,  ап. 70,  при  следния  дневен 
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на 
сдружението, откриване на производство по лик-
видация и определяне на срок на ликвидацията; 
проект за решение: ОС взе решение сдружени-
ето да бъде прекратено и да бъде открито про-
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изводство по ликвидация  за  срок от  6 месеца, 
считано от датата на обявяване на поканата до 
кредиторите в търговския регистър и регистъра 
на ЮЛНЦ; 2. вземане на решение за назначаване 
на ликвидатор; проект за решение: ОС избира и 
назначава  представляващия  Райна  Димитрова 
Стаменова-Йосифова за ликвидатор на сдруже-
нието; 3. вземане на решение за упълномощаване 
на ликвидатора; проект  за решение: ОС взема 
решение за упълномощаване на ликвидатора да 
предприеме всички необходими правни и фак-
тически действия във връзка с взетите решения 
и регистрацията на  горепосочените решения в 
търговския  регистър  и  регистъра  на ЮЛНЦ и 
всякакви други компетентни органи на Републи-
ка България, вкл. с правото да преупълномощи 
адвокати с тези права. На основание чл. 24 от 
устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ пис-
мените материали,  свързани  с  дневния  ред  на 
общото събрание, ще бъдат на разположение на 
членовете  на  сдружението  в  седалището  му  и 
всеки член има право да се запознае с тях. При 
липса на кворум на основание чл. 26 от устава 
общото  събрание  ще  се  проведе  същия  ден  в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
804

1. – Управителният съвет на Международна 
фондация „Георги Димитров“ – София, с реше-
ние от 3.02.2022 г. и на основание чл. 26, ал. 1 
от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на фонда-
цията свиква общо събрание на фондацията на 
24.03.2022 г. от 10,30 ч. в София, район „Възраж-
дане“, ул. Позитано № 20, зала „Георги Кирков“, 
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния 
съвет  за дейността на МФ „Георги Димитров“ 
през периода януари 2020 г. – декември 2021 г.; 
2.  насоки  за  работата на фондацията;  3.  отчет 
за работата на контролния съвет; 4. план за от-
белязване на  140-та  годишнина от рождението 
на Георги Димитров;  5.  промени  в  състава на 
управителния съвет и на контролния съвет. При 
липса на кворум общото събрание ще се проведе 
един час по-късно същия ден, на същото място 
и при същия дневен ред.
900

2. – Централният съвет на Съюза на юристите 
в България на основание чл. 37, т. 10 от устава 
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
29-и конгрес на 25.03.2022 г. от 9 ч. (с резервна 
дата в случай на крайно ограничителни противо-
епидемични мерки – 29.04.2022 г. в 9 ч.) в залата 
на СЮБ при следния дневен ред: 1. информация 
за  дейността  на  СЮБ  между  двата  конгреса 
(28-и – 29-и); 2. отчет на бюджет 2020 г. и 2021 г.; 
3.  отчет  на  контролната  комисия;  4.  приемане 
на бюджет 2022 г.; 5. избор на нови ръководни 
органи;  6.  изменения  и  допълнения  на  устава 
(направени до 15.02.2022 г.); 7. разни. Норма на 
представителство – по  1  делегат  от  дружество 
до 40 членове и 2 делегати от дружество над 40 
членове. Колективните членове се представляват 
от своя председател/управител или упълномощено 
от него лице с писмено пълномощно. Членовете 
на ЦС и КК са делегати по право, както и глав-
ният секретар на СЮБ и председателят на КД.
791

1. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб „Будо – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ на основание чл. 26, ал. 1 
от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението 
свиква общо събрание на 2.04.2022 г. в 11 ч. на 
адреса на управление на сдружението – София, 
бул. Цар Освободител № 15, СУ  „Св. Климент 
Охридски“, Департамент по спорт, при следния 
дневен ред: 1. представяне, докладване, обсъждане 
и  приемане  на  годишния  доклад  за  дейността 
и годишния финансов отчет на сдружението за 
2021 г.; 2. избор на нов състав на управителния 
съвет и нов председател на управителния съвет 
на сдружението; 3. приемане на актуален устав 
на сдружението; 4. разни.
844

67. – Управителният съвет на Българската 
асоциация на микробиолозите (БАМ) – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква онлайн общо 
събрание на сдружението в 10 ч. на 6.04.2022 г. 
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
финансов отчет; 2. разни.
830

1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб 
за спортен риболов „Биг фиш“ – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава 
свиква  общо  събрание  на  7.04.2022 г.  в  17 ч.  в 
София,  район  „Витоша“,  ул. Света  Екатерина 
№ 79, вх. А, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 
1. промяна седалището и адреса на управление на 
дружеството и приемане на нов устав; 2. разни.
776

86. – Адвокатският съвет при Адвокатската 
колегия – Благоевград, на  основание  чл. 83, 
ал. 1, пр. 1 и ал. 3 от ЗА свиква извънредно общо 
събрание на адвокатите, вписани в Благоевград-
ската адвокатска колегия, на 2 и 3.04.2022 г. от 
9 ч. в залата на АК – Благоевград, ул. Полковник 
Димов № 1,  ет. 3,  Благоевград,  при  правилата 
за провеждане на редовно общо събрание и при 
дневен  ред:  избор  на  членове  на  Адвокатския 
съвет при Адвокатската колегия – Благоевград. 
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 
от ЗА събранието се отлага с един час по-късно 
от  обявения  първоначален  час  независимо  от 
броя на присъстващите членове. Регистрацията 
за  участие  в  извънредното  общо  събрание  се 
извършва в деня на провеждането му от 9 ч. на 
2.04.2022 г.,  като  участниците  лично  или  чрез 
адвокат пълномощник, вписан в Благоевградска-
та адвокатска колегия, при регистрацията си се 
легитимират с адвокатската карта и/или писмено 
пълномощно (за упълномощените). На основание 
чл. 81, ал. 7 от ЗА пълномощното се представя 
от упълномощителя в Адвокатския съвет в деня 
преди  събранието  или  от  упълномощения  при 
регистрацията му в деня на събранието.
891

2. – 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 15.04.2022 г. в 17,30 ч. в офиса на 
ул. Свети Климент № 89, Разград, при следния 
дневен ред: 1. приемане годишния финансов отчет 
за 2021 г.; 2. приемане план за 2022 г.; 3. смяна на 
членове на сдружението; 4. разни. При липса на 
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кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
792

2. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб ветерани спортисти „Локомотив 
2004“ – гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно 
събрание на 4.04.2022 г. в 17 ч. в пресцентъра на 
Спортна  зала  „Никола Петров“,  гр. Горна Оря-
ховица,  ул. Васил  Априлов  № 26,  при  следния 
дневен  ред:  1.  приемане  на  отчет  за  дейността 
на сдружението за 2021 г. и насоки за развитието 
през 2022 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се 
провежда на същото място, при същия дневен ред и 
се счита за законно, колкото и членове да се явят.
886

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в 
обществена полза „Камара на вътрешните оди-
тори в Южна България“ – Пловдив, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
сдружението на 12.04.2022 г. в 14 ч. в Пловдив, 
ул. Райко Даскалов № 53, ет. 2, при дневен ред: 
вземане на решение за заличаване на сдружението 
чрез започване на производство по ликвидация; 
определяне срока на ликвидацията; определяне 
и  назначаване  на  ликвидатор/ликвидационен 
съвет  и  избиране  на  председател;  вписване  на 
подлежащите на вписване обстоятелства.
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60. – Управителният съвет на Българско пе-
щерно дружество – Ракитово, на основание устава 
на сдружението и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на дружеството на 
22.03.2022 г. в 19 ч. в офиса на сдружението – ул. 
Ал. Стамболийски № 1, гр. Ракитово, при следния 
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността 
на дружеството през изминалата 2021 г.; 2. прие-
мане на финансов отчет за 2021 г.; 3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден един час 
по-късно, при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на Спортен клуб 
„Бушидо – Русе“ на основание Решение № 1 от съ-
брание на УС на клуба за 2020 г., чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 17, ал. 1, предл. 1 от устава на сдружението 
свиква общо събрание на 18.04.2022 г. (петък) в 
13 ч. на адрес: Русе 7005, ул. Петрохан № 96, бл. 
„Биковски“, ет. 10 – в седалището на клуба, при 
следния дневен ред: 1. на основание чл. 25, ал. 1, 
т. 1 вземане на решение за изменение на чл. 10 и 
чл. 17, ал. 2 от устава на СК „Бушидо – Русе“ с 
цел съгласуване с новите изисквания на Закона 
за физическото възпитание и спорта (ЗФВС); 2. 
на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 избиране на нов 
управителен съвет (УС), приемане на отчета за 

дейността на УС и освобождаване на председателя 
и членовете на УС от отговорност за дейността 
им. При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 7 от устава на сдружението 
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на 
същото място, при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Фут-
болен клуб „Германея“, Сапарева баня, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква по 
своя инициатива общо събрание на 1.04.2022 г. от 
17 ч. на адрес: Сапарева баня, ул. Германея № 1, 
при обявен дневен ред, както следва: 1. приемане 
на нови членове на сдружението и освобождаване 
на членове по лична молба или поради смърт; 2. 
приемане на нов устав на сдружение „Футболен 
клуб „Германея“; 3. освобождаване от длъжност 
на членове на управителния съвет поради изтекъл 
мандат и избор на нови членове на управителния 
съвет и нов председател на управителния съвет 
на футболния клуб. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на 
сдружението събранието ще се проведе един час 
по-късно на същото място и при същия дневен 
ред и ще се счита за законно независимо от броя 
на присъствалите членове.
862

1. – Управителният съвет на СНЦ „Регионална 
инициатива за взаимопомощ“, Стара Загора, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на сдружението на 31.03.2022 г. в 17 ч. на адреса 
на  управление  на  сдружението:  Стара  Загора, 
кв. Казански, бл. 28, вх. А, ап. 54, при следния 
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване 
на сдружението; 2. вземане на решение за обявя-
ване в ликвидация на сдружението; 3. определяне 
срок на ликвидацията; 4. избор на ликвидатор; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ  събранието ще  се  проведе  в  18 ч.  на 
същото място и при същия дневен ред.
771

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Футболен клуб „Левски Патале-
ница“ – с. Паталеница, област Пазарджик, свиква 
общо събрание на сдружението на 15.04.2022 г. 
от  10 ч.  в  с. Паталеница,  община  Пазарджик, 
сградата на стадиона, при следния дневен ред: 1. 
приемане на нов устав на сдружението; проект за 
решение: ОС приема нов устав на СНЦ „Футболен 
клуб  „Левски  Паталеница“ – с. Паталеница;  2. 
приемане на нови членове на сдружението; про-
ект за решение: ОС приема нови членове в СНЦ 
„Футболен клуб „Левски Паталеница“ – с. Пата-
леница; 3. освобождаване на стария и избор на 
нов управителен съвет; проект за решение: ОС 
освобождава стария УС и избира нов такъв; 4. 
разни; проект за решение: ОС разглежда точка 
„Разни“. При липса на кворум събранието ще се 
проведе същия ден в 15,30 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
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