
Петък, 25 февруари 2022 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

16

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на
Закона	за	регистър	БУЛСТАТ	 2

	Закон за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Закона	за	дейността	на	колективните	
инвестиционни	схеми	и	на	други	пред-
приятия	за	колективно	инвестиране	 3

Конституционен съд

	Решение № 2 от	17	февруари	2022	г.	по
конституционно	дело	№	20	от	2021	г.	 16

Министерски съвет

	Постановление № 16 от	18	февруари	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Устройствения	 правилник	 на	 Минис-
терството	 на	 отбраната,	 приет	 с	
Постановление	№	5	на	Министерския
съвет	от	2014	г.	 19

	Постановление № 17	от	21	февруари	
2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълнение	 на	
Наредбата	за	условията	и	реда	за	осъ-
ществяване	на	дейностите,	свързани	
с	оръжията,	боеприпасите,	взривните	
вещества	 и	 пиротехническите	 изде-

лия,	и	контрола	над	тях	в	Министер-
ството	на	вътрешните	работи,	при-
ета	с	Постановление	№	96	на	Минис-
терския	съвет	от	2011	г.	 20

Министерство 
на образованието и науката

	Споразумение	 за	 сътрудничество	 в	
областта	на	образованието,	научните	
изследвания	и	технологиите	между	пра-
вителството	на	Република	България	и
правителството	на	Държавата	Катар	 27

	Споразумение	 между	 Министер-
ството	на	 образованието	и	 науката	
на	Република	България	и	Министерст-
вото	 на	 висшето	 образование	 на	 Ре-
публика	 Куба	 за	 сътрудничество	 в
областта	на	висшето	образование	 29

Министерство 
на културата

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	 Наредба	 №	2	 от	 12.08.2016	г.	 за	
приемане	и	преместване	на	ученици	в
училищата	по	изкуствата	 30



СТР.  2  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 16

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 63
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“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
регистър БУЛСТАТ, приет от 47-ото Народно 
събрание на 16 февруари 2022 г.

Издаден в София на 21 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 регис-
тър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. 
бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 
2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., 
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 
2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., 
бр. 27 и 57 от 2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 94 

от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.)

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

1. В ал. 1, т. 8 думите „на територията на 
страната с всички държавни институции“ се 
заличават.

2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. данни за лицето:
а) имена;
б) гражданство;
в) ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен 

номер за чуждестранно лице, дата на раждане 
за чуждестранните физически лица;

г) вид на документа за самоличност;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

електронен адрес, както и:
а) постоянен и настоящ адрес – за българ-

ските граждани;
б) постоянен и настоящ адрес или адрес на 

пребиваване – за чуждестранните физически 
лица, постоянно пребиваващи в страната, съ-
ответно за чуждестранните физически лица.“

3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Лицата по чл. 3 заявяват за вписване 

в регистър БУЛСТАТ интернет страница, ако 
имат такава.

(6) Съобщенията за физически лица по 
чл. 3 се изпращат на заявения от тях адрес 
за кореспонденция. Когато лице по чл. 3 е 
посочило в заявлението, че желае да бъде 
уведомявано по електронен път, съобщенията 

се изпращат на посочения от него електро-
нен адрес. В този случай потвърждаване на 
получаването не се изисква.“

§ 2. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Информацията в регистър БУЛСТАТ 

е публична, с изключение на ЕГН, ЛНЧ или 
друг идентификационен номер за чуждестран-
но лице, дата на раждане, данни, необходими 
за Регистъра на статистическите единици, 
определени със заповед на изпълнителния 
директор на Агенцията по вписванията по 
предложение на председателя на Националния 
статистически институт, адрес на имота за 
лица по чл. 3, ал. 1, т. 10, буква „б“, постоянен 
и настоящ адрес – за българските граждани, 
постоянен и настоящ адрес или адрес на 
пребиваване – за чуждестранните физически 
лица, постоянно пребиваващи в страната, съ-
ответно за чуждестранните физически лица.“

§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„обстоятелство в“ се добавя „публичната 
част на“.

2. В ал. 2 думите „по чл. 8, ал. 1“ се заменят 
с „в публичната част на регистър БУЛСТАТ“.

3. В ал. 3 след думите „вписани в“ се добавя 
„публичната част на“.

4. В ал. 4 се създава изречение второ: 
„Справките и удостоверенията се предоставят 
след подаване на заявление и представяне на 
документ за самоличност.“

5. В ал. 5 се създава изречение второ: 
„Справките чрез отдалечен достъп и удосто-
веренията в електронна форма се предоста-
вят след идентификация на заявителя чрез 
квалифициран електронен подпис или чрез 
цифров сертификат, издаден от агенцията.“

6. Създава се ал. 6:
„(6) Данните на лицата, поискали пре-

доставяне на справка или удостоверение, се 
съхраняват в Агенцията по вписванията в 
законоустановените срокове.“

§ 4. В чл. 37 се правят следните изменения 
и допълнения:

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

с „ал. 1, т. 3“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Агенцията по вписванията осигурява 

регистриран достъп до данните и обстоятел-
ствата, вписани в регистър БУЛСТАТ, които 
не са публични.

(5) Достъпът по ал. 4 може да бъде пре-
доставен след идентификация на заявителя 
чрез квалифициран електронен подпис или 
чрез цифров сертификат, издаден от агенци-
ята. Данните на заявителя, поискал достъпа, 
се съхраняват в Агенцията по вписванията в 
законоустановените срокове. Данните може да 
се предоставят на лицето, за което заявката 
се отнася, след подаване на искане за това.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) В двумесечен срок от влизането 

в сила на този закон Агенцията по вписва-
нията осигурява техническа възможност за 
прилагането му.

(2) Лице по чл. 3, което няма вписан адрес 
за кореспонденция до влизането в сила на 
този закон, заявява адрес за кореспонденция 
в срока по ал. 1. До вписването на адрес за 
кореспонденция постоянният адрес на ли-
цето се смята за адрес за кореспонденция и 
изпратените на него съобщения са редовно 
изпратени.

(3) В двумесечен срок от влизането в 
сила на този закон лицата по чл. 3 заявяват 
за вписване в регистър БУЛСТАТ интернет 
страница, ако имат такава.

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 16 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев

967

УКАЗ № 64
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 дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, приет от 47-ото Народно събра-
ние на 16 февруари 2022 г.

Издаден в София на 23 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 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., 
бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 
2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 
от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г., бр. 15, 
20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83, 94 и 102 от 
2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. и бр. 12 и 21 

от 2021 г.)

§ 1. В част първа „Основни положения“ 
се създава чл. 3а:

„Чл. 3а. (1) Комисията взема решения за 
прилагането в надзорната си практика на 
препоръки и насоки на Европейския орган 
за ценни книжа и пазари и на Европейския 

банков орган съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от 
Закона за Комисията за финансов надзор, 
които се публикуват на интернет страницата 
на комисията на български език.

(2) Комисията приема наредби по прила-
гане на този закон и издава указания или 
други актове за въвеждане на изисквания, 
критерии и условия, които произтичат от 
препоръките и насоките по ал. 1, приложими 
спрямо лицата по чл. 1.“

§ 2. В чл. 21, ал. 1 думите „ал. 1, 3 и 5“ 
се заменят с „ал. 1 и 3“.

§ 3. В чл. 22 ал. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 след думите „лик-

видността на колективната инвестиционна 
схема“ се добавя „включително относно про-
веждането на стрес тестове за ликвидност“ 
и се поставя запетая, а думите „депозитаря 
се определят с наредба“ се заменят с „де-
позитаря, както и изисквания, свързани с 
изчисляването и оповестяването на таксите 
за постигнати резултати при управлението 
на колективната инвестиционна схема, се 
определят с наредба“.

§ 5. В чл. 35а, ал. 3 се създава т. 7:
„7. осъществява проверка дали управля-

ващото дружество е приело и въвело про-
цедури за провеждане на стрес тестове за 
ликвидност на колективната инвестиционна 
схема.“

§ 6. В чл. 64, ал. 2 в изречение първо 
думите „є два пъти месечно – за периода 
от първо до петнадесето число на месеца и 
от шестнадесето число до края на месеца“ 
се заменят с „є един път месечно, в срок 
до три работни дни след края на месеца“, а 
изречение второ се заличава.

§ 7. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всички маркетингови съобщения 

до инвеститорите управляващото дружество 
спазва изискванията на чл. 4, параграфи 1 – 3 
от Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за 
улесняване на трансграничната дистрибуция 
на предприятия за колективно инвестиране и 
за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, 
(ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ, L 
188/55 от 12 юли 2019 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2019/1156“, и насоките на 
ЕОЦКП по прилагането на чл. 4, параграф 1 
от този регламент, за които комисията е 
взела решение за прилагането им съгласно 
чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията 
за финансов надзор.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 8. В чл. 86, ал. 3 след думите „ал. 2“ 

се поставя запетая и се добавя „т. 2 – 4“.
§ 9. В чл. 100, ал. 1 се правят следните 

допълнения:
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1. В т. 8 след думите „Закона за мерките 
срещу изпирането на пари“ се поставя запе-
тая и се добавя „Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма“.

2. Създава се т. 10:
„10. управляващото дружество и/или лица 

по чл. 93 са извършили и/или са допуснали 
извършването на нарушение по чл. 32, ал. 1 и 2 
от Закона за Комисията за финансов надзор.“

§ 10. В чл. 109 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) Когато установи, че в резултат на 

промяна в данните и документите по ал. 2 
управляващото дружество ще престане да 
отговаря на изискванията на този закон, ко-
мисията уведомява писмено управляващото 
дружество в срок до 15 работни дни от полу-
чаването на уведомлението по ал. 8, че про-
мяната не следва да се извършва. Комисията 
уведомява съответния компетентен орган на 
приемащата държава за обстоятелствата по 
изречение първо.

(10) При промяна в данните и докумен-
тите по ал. 2, извършена след изпращане на 
уведомлението по ал. 9, в резултат на която 
управляващото дружество не отговаря на 
изискванията на този закон, комисията пред-
приема съответните мерки по този закон и 
Закона за Комисията за финансов надзор. 
Комисията уведомява незабавно съответния 
компетентен орган на приемащата държава 
за предприетите по изречение първо мерки.“

2. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно 
ал. 11 и 12.

§ 11. В чл. 122, ал. 1 думите „мерки в 
съответствие с този закон и актовете по 
прилагането му“ се заменят с „мерките по 
чл. 130, ал. 1“.

§ 12. В чл. 128 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Нотификационното писмо съдържа 

адреса, както и другата информация, необ-
ходима за издаването на фактура или за съ-
общаването на приложимите такси за надзор 
на комисията, както и информация относно 
мерките по чл. 130, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 – 4“.

3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 6 и 7.

§ 13. Член 129 се отменя.
§ 14. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Колективна инвестиционна 

схема с произход от друга държава членка, 
която предлага дяловете си на територията 
на Република България, предприема необхо-
димите мерки с цел осигуряване на:

1. обработването на нарежданията за за-
писване, обратно изкупуване и извършване 
на други плащания към притежателите на 

дялове в съответствие с условията, установени 
в документите, които се изискват съгласно 
глава седма;

2. предоставянето на информация на инвес-
титорите за начина, по който могат да бъдат 
подадени нарежданията по т. 1 и получени 
сумите при обратното изкупуване;

3. улесняване упражняването на правата 
на инвеститорите и на достъпа до информа-
цията, процедурите и мерките по чл. 122 във 
връзка с тези права;

4. достъпа на инвеститорите до изисква-
ните съгласно глава седма информация и 
документи с цел запознаване или получаване 
на копие от тях;

5. предоставяне на траен носител на ин-
формацията по т. 1 – 4 на притежателите на 
дялове;

6. лице за контакт за осъществяване на 
комуникация с комисията.

(2) Колективната инвестиционна схема 
с произход от друга държава членка, която 
предлага дяловете си на територията на Репу-
блика България, може да изпълнява мерките 
по ал. 1 чрез възлагане на трето лице или по 
друг начин, който се реализира без физиче-
ско присъствие на територията на Република 
България.

(3) Колективна инвестиционна схема с про-
изход от друга държава членка, която предлага 
дяловете си на територията на Република 
България, осигурява изпълнението на мерки-
те по ал. 1, включително чрез използването 
на електронни средства, на български език, 
пряко и/или чрез възлагане на определено от 
нея трето лице. Изпълнението на мерките по 
ал. 1 може да бъде възложено на трето лице, 
ако са спазени следните условия:

1. третото лице подлежи на надзор във 
връзка с изпълнението на мерките по ал. 1, 
които са му възложени от колективната ин-
вестиционна схема;

2. сключен е писмен договор между ко-
лективната инвестиционна схема и третото 
лице, в който са посочени кои от мерките по 
ал. 1 няма да се изпълняват пряко от колек-
тивната инвестиционна схема и задължението 
на колективната инвестиционна схема да 
предостави цялата необходима информация 
и документи на третото лице за изпълнение 
на мерките по ал. 1.“

§ 15. В глава тринадесета, раздел I се 
създава чл. 135а:

„Чл. 135а. (1) Колективна инвестиционна 
схема с произход от друга държава членка, 
която предлага дяловете си на територията на 
Република България, може да оттегли уведом-
лението за тяхното предлагане, включително, 
когато е приложимо, да оттегли уведомлението 
за предлагането на съответните класове акции, 
за които е изпратено уведомление съгласно 
чл. 128, ал. 1, ако са спазени следните условия:
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1. отправена е обща покана за обратно 
изкупуване на всички дялове, освободено от 
такси или приспадания, която е оповестена 
публично в рамките на най-малко 30 работ-
ни дни, която е отправена, пряко или чрез 
финансови посредници, лично до всички 
инвеститори на територията на Република 
България, чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване предла-
гането на дялове в Република България е 
оповестено публично посредством общест-
вено достъпни средства, които обичайно се 
използват при предлагането на дялове на ко-
лективни инвестиционни схеми, включително 
по електронен път;

3. всички договори с финансови посредни-
ци или с трети лица, на които са възложени 
функции, са изменени или прекратени, считано 
от датата на оттегляне на уведомлението за 
предлагане, за да се предотврати ново или 
последващо, пряко или непряко, предлагане 
или продажба на дяловете, посочени в уведом-
лението за оттегляне на предлагането от страна 
на колективната инвестиционна схема, което 
компетентният орган на държавата членка 
по нейния произход предава на комисията.

(2) Информацията, посочена в ал. 1, т. 1 и 
2, се представя на български език и в нея ясно 
са описани последиците за инвеститорите, ако 
те не приемат предложението за обратното 
изкупуване на своите дялове.

(3) Колективната инвестиционна схема с 
произход от друга държава членка прекратява 
всяко ново или последващо, пряко или непряко 
предлагане или продажби на дяловете си, за 
които е оттеглено уведомлението, считано от 
датата на оттеглянето му.

(4) Колективна инвестиционна схема с 
произход от друга държава членка, която 
прекрати предлагането на дяловете си на 
територията на Република България, продъл-
жава да предоставя на инвеститорите, които 
са запазили инвестицията си, и на комисия-
та информацията, изисквана съгласно глава 
седма и чл. 131.

(5) В случаите по ал. 4 колективната инвес-
тиционна схема с произход от друга държава 
членка може да използва всички електронни 
или други информационни средства за кому-
никация от разстояние, при условие че тези 
информационни и комуникационни средства са 
достъпни за инвеститорите на български език.

(6) По отношение на колективната инвес-
тиционна схема от друга държава членка, 
която прекрати предлагането на дяловете си 
на територията на Република България по 
реда на този член, комисията продължава да 
упражнява правомощията, предвидени в този 
закон и актовете по прилагането му, след 
датата на получаване на цялата информация 

по ал. 7 с изключение на правомощията, 
свързани с изискванията, посочени в чл. 5 
от Регламент (ЕС) 2019/1156.

(7) Комисията получава от компетентния 
орган на държавата членка по произход на ко-
лективната инвестиционна схема информация 
за всички промени в документите по чл. 128.“

§ 16. В чл. 136 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Нотификационното писмо съдържа 

адреса, както и другата информация, не-
обходима за издаването на фактура или за 
съобщаването на приложимите регулаторни 
такси на компетентния орган на приемащата 
държава членка, както и информация относно 
мерките по чл. 130, ал. 1.“

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

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея 
изречение първо се изменя така: „Комисията 
уведомява незабавно колективната инвести-
ционна схема за изпращането на документите 
по ал. 5, след като се увери, че предаването 
на пълната информация е извършено.“

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се из-

меня така:
„(9) В случай на промяна в информацията 

от нотификационното писмо по ал. 1 или на 
изменение, свързано с класовете акции, които 
ще бъдат предлагани, колективната инвести-
ционна схема писмено уведомява комисията и 
компетентния орган на приемащата държава 
членка най-малко един месец преди извърш-
ване на промяната.“

6. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Когато установи, че в резултат на про-

мяна в информацията от нотификационното 
писмо по ал. 1 или на изменение, свързано с 
класовете акции, които ще бъдат предлагани, 
колективната инвестиционна схема ще преста-
не да изпълнява изискванията на този закон, 
комисията уведомява писмено колективната 
инвестиционна схема в срок до 15 работни 
дни от получаването на уведомлението по 
ал. 9, че промяната, съответно изменението, 
не следва да се извършва. Комисията уве-
домява съответните компетентни органи на 
приемащата държава за обстоятелствата по 
предходното изречение.

(11) В случай на промяна в информацията 
от нотификационното писмо по ал. 1 или на 
изменение, свързано с класовете акции, които 
ще бъдат предлагани, извършени след изпра-
щане на уведомлението по ал. 10, в резултат 
на които колективната инвестиционна схема 
не отговаря на изискванията на този закон, 
комисията предприема съответните мерки по 
този закон и Закона за Комисията за финансов 
надзор. Комисията може да наложи забрана за 
предлагането на колективната инвестиционна 
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схема. Комисията уведомява незабавно съот-
ветните компетентни органи на приемащата 
държава за предприетите мерки.“

§ 17. Създава се чл. 138а:
„Чл. 138а. Колективна инвестиционна схема, 

за която Република България е държава членка 
по произход и която предлага дяловете си на 
територията на друга държава членка, прилага 
мерките по чл. 130 спрямо инвеститорите на 
територията на приемащата държава членка. 
Информацията, процедурите и документите по 
чл. 130 се предоставят на език, предвиден в 
националното законодателство на съответната 
приемаща държава членка.“

§ 18. В глава тринадесета, раздел II се 
създават чл. 140а и 140б:

„Чл. 140а. (1) Колективна инвестиционна 
схема с произход от Република България, 
която предлага дяловете си на територията 
на друга държава членка, може да оттегли 
уведомлението за тяхното предлагане, вклю-
чително, когато е приложимо, да оттегли 
уведомлението за предлагането на съответните 
класове акции, за които е изпратено уведом-
ление съгласно чл. 136, ал. 1, ако са спазени 
следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно 
изкупуване на всички дялове, което е осво-
бодено от такси или приспадания, която е 
оповестена публично в рамките на най-малко 
30 работни дни и която е отправена, пряко или 
чрез финансови посредници, лично до всички 
инвеститори на територията на съответната 
държава членка, за която се оттегля уведом-
лението за предлагането, чиято самоличност 
е известна;

2. намерението за прекратяване на предла-
гането на дялове на територията на съответ-
ната държава членка е оповестено публично 
посредством обществено достъпни средства, 
които обичайно се използват при предлага-
нето на дялове на колективни инвестиционни 
схеми, включително по електронен път;

3. всички договори с финансови посредни-
ци или с трети лица, на които са възложени 
функции, са изменени или прекратени, считано 
от датата на оттегляне на уведомлението за 
предлагането, за да се предотврати ново или 
последващо, пряко или непряко, предлагане 
или продажба на дяловете, посочени в уве-
домлението по чл. 140б.

(2) Информацията, посочена в ал. 1, т. 1 
и 2, се представя на инвеститорите на офи-
циалния или на един от официалните езици 
на приемащата държава членка, или на език, 
одобрен от компетентните органи на тази дър-
жава, и в нея ясно са описани последиците за 
инвеститорите, ако не приемат предложението 
за обратното изкупуване на своите дялове.

(3) Колективната инвестиционна схема с 
произход от Република България прекратява 
всяко ново или последващо, пряко или непряко, 

предлагане или продажби на дяловете си, за 
които е оттеглено уведомлението за предла-
гане, считано от датата на оттеглянето му.

(4) Колективната инвестиционна схема 
с произход от Република България, която 
прекрати предлагането на дяловете си на 
територията на друга държава членка, про-
дължава да предоставя на инвеститорите и на 
компетентния орган на приемащата държава 
членка информацията, изисквана съгласно 
глава седма и чл. 137.

(5) В случаите по ал. 4 колективната ин-
вестиционна схема с произход от Република 
България може да използва всички електрон-
ни или други информационни средства за 
комуникация от разстояние, при условие че 
тези средства са достъпни за инвеститорите 
на официалния или на един от официалните 
езици на приемащата държава членка, или 
на език, одобрен от компетентните органи 
на тази държава.

Чл. 140б. (1) Колективна инвестиционна 
схема с произход от Република България, 
която оттегля уведомлението за предлагане-
то на своите дялове на територията на друга 
държава членка, изпраща уведомление до 
комисията с информацията по чл. 140а, ал. 1.

(2) Комисията проверява дали уведомле-
нието по ал. 1 е пълно в срок от 10 работни 
дни от получаването му. В случай на конста-
тирани непълноти в уведомлението комисията 
изпраща съобщение за това до колективната 
инвестиционна схема.

(3) В срок от 15 работни дни от датата на 
получаване на цялата информация във връзка 
с уведомлението по ал. 1 комисията предава 
уведомлението на компетентния орган на 
приемащата държава членка и на ЕОЦКП, 
като уведомява за това колективната инвес-
тиционна схема.

(4) Комисията изпраща до компетентния 
орган на приемащата държава членка ин-
формация за всички промени в документите 
по чл. 136.“

§ 19. В чл. 179 думите „комисията по пред-
ложение на“ се заличават.

§ 20. В чл. 182, ал. 4 думите „чл. 65, ал. 1 
и 2“ се заменят с „чл. 65, ал. 1“.

§ 21. В чл. 187 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1, т. 2 след думите „иска допуска-
не и“ се добавя „в срок, не по-дълъг от една 
година от издаването им“.

2. Създава се ал. 7:
„(7) При спазване на принципа за разпреде-

ление на риска националните инвестиционни 
фондове, наскоро получили разрешение за 
извършване на дейност, могат да не прилагат 
ограниченията по ал. 1 – 3 в срок до 6 месеца 
от получаване на разрешението.“
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§ 22. В чл. 192 думите „и с депозитаря 
се определят с наредба“ се заменят с „и с 
депозитаря, както и изисквания, свързани с 
изчисляването и оповестяването на таксите 
за постигнати резултати при управлението 
на националните инвестиционни фондове, се 
определят с наредба“.

§ 23. В чл. 201, ал. 2, т. 1, буква „г“ думите 
„и информация за начина, по който той ще 
осигури спазване на задълженията си по този 
закон“ се заменят с „и подробна информация 
за начина, по който той ще осигури спазване 
на задълженията си по глава двадесета, раздел 
II и III, глава двадесет и първа, и когато е 
приложимо, глава двадесет и втора“.

§ 24. В чл. 203, ал. 3 думите „14-дневен“ 
се заменят с „едномесечен“.

§ 25. В чл. 204, ал. 1, т. 6 след думите „За-
кона за мерките срещу изпирането на пари“ 
се поставя запетая и се добавя „Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма“.

§ 26. В чл. 232, ал. 1, изречение второ думи-
те „правилата по изречение първо подлежат“ 
се заменят с „правилата по изречение първо 
на алтернативните инвестиционни фондове, 
установени в Република България, подлежат“.

§ 27. В чл. 233, ал. 1 се създава т. 9:
„9. осъществява проверка дали лицето, 

управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, е приело и въвело процедури за 
провеждане на стрес тестове за ликвидност 
на алтернативния инвестиционен фонд.“

§ 28. В чл. 237 се създава ал. 5:
„(5) За всички маркетингови съобщения до 

инвеститорите лицето, управляващо алтер-
нативен инвестиционен фонд, включително 
фонд за рисков капитал, фонд за социално 
предприемачество или фонд за дългосрочни 
инвестиции, спазва изискванията на чл. 4, 
параграфи 1 – 5 от Регламент (ЕС) 2019/1156 
и насоките на ЕОЦКП по прилагането на 
чл. 4, параграф 1 от този регламент, за които 
комисията е взела решение за прилагането 
им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за 
Комисията за финансов надзор.“

§ 29. В глава двадесет и първа се създава 
раздел III с чл. 238а – 238д:

„Раздел III
Предварително предлагане на територията на 

Република България

Чл. 238а. (1) За целите на дял втори, част 
трета „предварително предлагане“ е предоста-
вянето на информация или осъществяването на 
комуникация, пряко или косвено, във връзка 
с инвестиционни стратегии или инвестици-
онни идеи, от лице по чл. 238б, ал. 1 или от 
негово име на потенциални професионални 
инвеститори, които са с местоживеене, клон 
или със седалище в Република България, с 
цел да се провери интересът им по отношение 
на определен алтернативен инвестиционен 

фонд или подфонд, които още не са създа-
дени или които са създадени, но за които не 
е постъпило уведомление за предлагането 
им на територията на Република България 
съгласно чл. 239, 245 и 249, и което не пред-
ставлява предлагане или пласиране за целите 
на инвестирането в дяловете или акциите на 
такъв алтернативен инвестиционен фонд или 
негов подфонд.

(2) Предварително предлагане на територи-
ята на Република България от трета страна, 
действаща от името на лице по чл. 238б, ал. 1 
при условията на чл. 238б и 238в, може да 
бъде извършвано само от лице, управляващо 
алтернативен инвестиционен фонд, управля-
ващо дружество, инвестиционен посредник 
или кредитна институция, получили лиценз 
или разрешение за извършване на дейност от 
компетентните органи на държава членка, 
или когато такова лице извършва дейност 
като обвързан агент по смисъла на чл. 33, 
ал. 1 от Закона за пазарите на финансови 
инструменти.

Чл. 238б. (1) Лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фондове с произход 
от Република България, получило лиценз да 
извършва дейност по реда на този закон от 
комисията, или лице, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове с произход от 
друга държава членка, получило разрешение 
от компетентния орган на държавата членка 
по произход, могат да извършват предварител-
но предлагане на територията на Република 
България, при условие че предоставяната от 
тях информация на потенциалните професи-
онални инвеститори не:

1. е достатъчна, за да се ангажират ин-
веститорите с придобиването на дялове или 
акции от определен алтернативен фонд;

2. представлява формуляр за записване на 
дялове или акции или други подобни докумен-
ти, независимо дали тези документи са под 
формата на проект или в окончателна форма;

3. включва устав или друг учредителен 
документ, проспект или документ за предла-
гане на алтернативен инвестиционен фонд, 
който не е създаден, в окончателна форма на 
посочените документи.

(2) Когато лицата по ал. 1 предоставят 
проект на проспект или на документи за пред-
лагане, те не включват цялата информация, 
която би била достатъчна, за да позволи на 
потенциалните професионални инвеститори 
да вземат инвестиционно решение. Лицата по 
ал. 1 включват в документите по изречение 
първо ясно посочване, че те не представляват 
предлагане или покана за записване на дялове 
или акции на алтернативен инвестиционен 
фонд, както и че не може да се разчита на 
информацията, представена в тях, тъй като 
е непълна и подлежи на промяна.
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(3) В случаите на предварително предла-
гане на територията на Република България 
лицата по ал. 1 не уведомяват комисията за 
съдържанието на предварителното предлагане 
и за потенциалните професионални инвести-
тори, до които то е отправено.

(4) Лицата по ал. 1 документират предва-
рителното предлагане по подходящ начин, 
осигуряващ възможност на комисията за 
получаване на информация, необходима за 
осъществяване на надзорните є правомощия 
по този закон.

Чл. 238в. (1) Лицата по чл. 238б, ал. 1 пред-
приемат всички мерки, за да предотвратят 
записването от инвеститорите, до които е било 
отправено предварителното предлагане, на 
дялове или акции от алтернативен инвести-
ционен фонд, за който е представена инфор-
мация в хода на предварителното предлагане.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага, когато 
инвеститорите, до които е било отправено 
предварителното предлагане, придобият дяло-
ве или акции в алтернативен инвестиционен 
фонд, за който е постъпило уведомление за 
предлагането му на територията на Република 
България, съгласно процедурите, предвидени 
в чл. 239, 245 и 249.

(3) Всяко записване на дялове или акции от 
професионални инвеститори в срок 18 месеца 
от началото на предварително предлагане на 
алтернативен инвестиционен фонд, посочен в 
информацията, предоставена в хода на пред-
варителното предлагане, или от алтернативен 
инвестиционен фонд, създаден в резултат на 
предварителното предлагане, извършено от 
лице по чл. 238б, ал. 1, се счита за резултат 
от предварителното предлагане и за него се 
прилагат процедурите за уведомление, посо-
чени в чл. 239, 245 и 249.

Чл. 238г. (1) В случаите на предварително 
предлагане на територията на Република 
България, в срок от две седмици от започва-
нето му, лицата по чл. 238б, ал. 1 изпращат 
до комисията уведомление, без да се спазва 
предварителна форма за това, на хартиен или 
електронен носител, или по електронна поща.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва, 
че на територията на Република България е 
извършено предварително предлагане, перио-
дът, в който се извършва или е било извър-
шено, кратко описание на предварителното 
предлагане, включително информация относно 
представените инвестиционни стратегии, и 
когато е приложимо, списък на алтернативните 
инвестиционни фондове и подфондове, които 
са или са били предмет на предварително 
предлагане.

(3) Изискванията на ал. 1 сe прилагат и в 
случаите на предварително предлагане, извър-
шено на територията на друга държава членка 
от лице по чл. 238б, ал. 1, получило лиценз 
за извършване на дейност от комисията. В 

тези случаи комисията уведомява незабавно 
съответния компетентен орган на приемащата 
държава членка. При поискване комисията 
предоставя на компетентните органи по из-
речение второ допълнителна информация 
за предварителното предлагане, което се 
извършва или е извършено на територията 
на тази държава членка.

Чл. 238д. (1) Лицата, управляващи фондо-
ве за рисков капитал, спазват изискванията 
на чл. 4a от Регламент (ЕС) № 345/2013 за 
предварително предлагане на територията на 
Република България.

(2) Лицата, управляващи фондове за соци-
ално предприемачество, спазват изискванията 
на чл. 4a от Регламент (ЕС) № 346/2013 за 
предварително предлагане на територията на 
Република България.“

§ 30. В чл. 244 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицето, управляващо алтернативни 

инвестиционни фондове, уведомява комиси-
ята за всяка съществена промяна в данните 
и документите по ал. 2 най-малко един месец 
преди извършване на промяната, а при на-
стъпване на непланирана промяна – в срок 
един ден от настъпването є. В случай че не е 
издала забрана по ал. 7 или не е приложила 
мерките по ал. 8, комисията уведомява за 
промяната компетентния орган на приемащата 
държава членка.“

2. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Комисията по предложение на замест-

ник-председателя може да издаде забрана за 
извършване на планирана промяна в срок 
от 15 работни дни от получаване на уведом-
лението по ал. 6, ако въз основа на предста-
вените данни и документи не може да бъде 
установено, че управлението на алтернативния 
инвестиционен фонд се осъществява и ще 
се осъществява в съответствие с изисквани-
ята на този закон или дейността на лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, се осъществява и ще се осъществява 
в съответствие с тези изисквания.

(8) Комисията по предложение на замест-
ник-председателя прилага съответните мерки 
по този закон, ако планирана промяна по ал. 6 
бъде извършена въпреки издадена забрана 
по ал. 7 или при настъпване на непланирана 
промяна, вследствие на която управлението 
на алтернативния инвестиционен фонд или 
дейността на лицето, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове, престане да 
отговаря на изискванията на този закон. В 
случая по изречение първо комисията уве-
домява съответния компетентен орган на 
приемащата държава членка.

(9) Ако промените по ал. 6 не засягат 
съответствието на управлението на алтерна-
тивния инвестиционен фонд или дейността 
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на лицето, управляващо алтернативни ин-
вестиционни фондове, с изискванията на 
този закон, комисията уведомява в срок един 
месец от уведомлението по ал. 6 съответния 
компетентен орган на приемащата държава 
членка за тези промени.“

§ 31. В чл. 245 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:
„8. адреса, както и другата информация, 

необходима за издаването на фактура или за 
съобщаването на приложимите регулаторни 
такси на компетентния орган на приемащата 
държава членка;

9. информация относно мерките по чл. 247а, 
ал. 1.“

2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицето, управляващо алтернативни 

инвестиционни фондове, уведомява комиси-
ята за всяка съществена промяна в данните 
и документите по ал. 1 най-малко един месец 
преди извършване на промяната, а при нас-
тъпване на непланирана промяна – в срок 
един ден от настъпването є. В случай че не 
е издала забрана по ал. 7 или 8, комисията 
уведомява за промяната компетентния орган 
на приемащата държава членка. В случай на 
прекратяване предлагането на дялове или 
акции на определени алтернативни инвести-
ционни фондове или предлагане на дялове 
или акции на допълнителни алтернативни 
инвестиционни фондове от лице със седалище 
в трета държава и ако комисията не е издала 
забрана по ал. 7 или 8, комисията уведомява 
за промяната и ЕОЦКП.“

3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Комисията по предложение на замест-

ник-председателя може да издаде забрана за 
извършване на планирана промяна в срок 15 
работни дни от получаване на уведомлението 
по ал. 6, ако въз основа на представените данни 
и документи не може да бъде установено, че 
управлението на алтернативния инвестици-
онен фонд се осъществява и ще се осъщест-
вява в съответствие с изискванията на този 
закон или дейността на лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, се осъ-
ществява и ще се осъществява в съответствие 
с тези изисквания. В този случай комисията 
уведомява незабавно съответния компетентен 
орган на приемащата държава членка.“

4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Комисията по предложение на замест-

ник-председателя прилага съответните мерки 
по този закон, включително може да забрани 
на лице, управляващо алтернативни инвес-
тиционни фондове, предлагането на дялове 
или акции на алтернативен инвестиционен 
фонд, ако планирана промяна по ал. 6 бъде 
извършена въпреки издадена забрана по 
ал. 7 или при настъпване на непланирана 
промяна, вследствие на която управлението 

на алтернативния инвестиционен фонд или 
дейността на лицето, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове, престане да 
отговаря на изискванията на този закон. В 
случая по изречение първо комисията уведо-
мява незабавно съответния компетентен орган 
на приемащата държава членка.

(9) Ако промените по ал. 6 не засягат 
съответствието на управлението на алтерна-
тивния инвестиционен фонд или дейността 
на лицето, управляващо алтернативни ин-
вестиционни фондове, с изискванията на 
този закон, комисията уведомява в срок един 
месец от уведомлението по ал. 6 съответния 
компетентен орган на приемащата държава 
членка за тези промени.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея 
цифрата „6“ се заменя с „9“.

§ 32. В глава двадесет и втора, раздел III 
се създават чл. 247а – 247в:

„Чл. 247а. (1) Лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фондове с произход 
от Република България, при предлагането 
на дялове или акции на алтернативен ин-
вестиционен фонд на непрофесионални ин-
веститори на територията на друга държава 
членка предприема необходимите мерки с 
цел осигуряване:

1. обработването на нарежданията за за-
писване, обратно изкупуване и извършване 
на други плащания към инвеститорите на 
дялове или акции в съответствие с условията, 
установени в документите, които се изискват 
съгласно чл. 237, ал. 1;

2. предоставянето на информация на инвес-
титорите за начина, по който могат да бъдат 
подадени нарежданията по т. 1 и получени 
сумите при обратното изкупуване;

3. улесняване упражняването на правата 
на инвеститорите и достъпа до информацията 
по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, 
предоставена на инвеститорите във връзка с 
тези права;

4. достъпа на инвеститорите до изисква-
ните съгласно чл. 235 и 237 информация и 
документи с цел запознаване или получаване 
на копие от тях;

5. предоставяне на траен носител на ин-
формацията по т. 1 – 4 на инвеститорите;

6. на лице за контакт за осъществяване 
на комуникация с компетентния орган на 
приемащата държава членка.

(2) Лицето по ал. 1 може да изпълнява 
мерките по ал. 1 чрез възлагане на трето 
лице или по друг начин, който се реализира 
без физическо присъствие, на територията на 
приемащата държава членка.

(3) Лицето по ал. 1 осигурява изпълнението 
на мерките по ал. 1 на официалния език или 
на един от официалните езици на приема-
щата държава членка, или на език, одобрен 
от компетентните органи на тази държава 
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членка, пряко и/или чрез възлагане на оп-
ределено от него трето лице, включително 
чрез използването на електронни средства. 
Изпълнението на мерките по ал. 1 може да 
бъде възложено на трето лице, ако са спазени 
следните условия:

1. третото лице подлежи на надзор във 
връзка с изпълнението на мерките по ал. 1, 
които са му възложени от лицето по ал. 1;

2. сключен е писмен договор между лицето 
по ал. 1 и третото лице, в който са посочени 
кои от мерките в ал. 1 няма да се изпълняват 
пряко от лицето по ал. 1 и задължението на 
лицето по ал. 1 да предостави цялата необ-
ходима информация и документи на третото 
лице за изпълнение на мерките по ал. 1.

(4) В случаите по чл. 26 от Регламент (ЕС) 
2015/760 лицата по ал. 1 прилагат чл. 5 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2018/480 на Ко-
мисията от 4 декември 2017 г. за допълнение 
на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на ре-
гулаторните технически стандарти относно 
деривативните финансови инструменти, които 
се използват единствено с цел хеджиране, 
достатъчната продължителност на жизнения 
цикъл на европейските фондове за дълго-
срочни инвестиции, критериите за оценка на 
пазара за потенциални купувачи и оценката 
на активите, които подлежат на продажба, 
както и относно видовете и характеристики-
те на услугите, които са на разположение на 
непрофесионалните инвеститори (ОВ, L 81/1 
от 23 март 2018 г.).

Чл. 247б. (1) Лице, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове, с произход от 
Република България може да оттегли уведом-
лението за предлагането на територията на 
друга държава членка на дялове или акции от 
някои или всички алтернативни инвестицион-
ни фондове, за които е подадено уведомление 
по чл. 245, ал. 1, ако са изпълнени следните 
условия:

1. отправена е обща покана за обратно 
изкупуване на всички дялове или акции, от 
някои или всички алтернативни инвестици-
онни фондове, което е освободено от такси 
или приспадания, която е оповестена пуб-
лично в рамките на най-малко 30 работни 
дни и е отправена, пряко или чрез финан-
сови посредници, до всички инвеститори на 
територията на държавата членка, за която 
се оттегля уведомлението за предлагането, 
чиято самоличност е известна;

2. намерението за прекратяване предла-
гането на дялове или акциите от някои или 
всички алтернативни инвестиционни фондове 
на територията на държавата членка е оповес-
тено публично посредством обществено дос-
тъпни средства, които обичайно се използват 
при предлагането на дялове на алтернативни 

инвестиционни фондове, подходящи за про-
фесионални инвеститори, включително по 
електронен път;

3. всички договори с финансови посредни-
ци или с трети лица, на които са възложени 
функции, са изменени или прекратени, считано 
от датата на оттегляне на уведомлението за 
предлагането, за да се предотврати ново или 
допълнително, пряко или непряко, предла-
гане или продажба на дяловете, посочени в 
уведомлението по чл. 247в.

(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се прила-
гат за алтернативни инвестиционни фондове 
от затворен тип и за фондовете съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/760.

(3) Лицето по ал. 1 прекратява всяко пос-
ледващо предлагане или продажби на дяловете 
си или акциите на управлявания алтернативен 
инвестиционен фонд, за които е оттеглено уве-
домлението за предлагане, считано от датата 
на оттеглянето на уведомлението.

(4) За период 36 месеца, считано от датата 
на оттегляне на уведомлението за предлагане, 
лицето по ал. 1 не може да извършва предва-
рително предлагане по смисъла на чл. 238а 
на територията на друга държава членка, за 
която е подадено уведомлението по чл. 247в, 
ал. 1 по отношение на дяловете или акциите 
от някои или всички алтернативни инвести-
ционни фондове, посочени в уведомлението 
по чл. 247в, ал. 1, или по отношение на други 
подобни инвестиционни идеи или инвестици-
онни стратегии.

(5) Лицето по ал. 1, което прекрати пред-
лагането на дяловете или акциите на управ-
лявания алтернативен инвестиционен фонд 
на територията на друга държава членка, 
продължава да предоставя на инвеститори-
те, които са запазили инвестицията си, и на 
компетентния орган на приемащата държава 
членка информацията, изисквана съгласно 
чл. 235 и 237.

(6) В случаите по ал. 5 лицето по ал. 1 
може да използва електронни или други ин-
формационни средства за комуникация от 
разстояние.

Чл. 247в. (1) Лицето по чл. 247б, ал. 1 
изпраща уведомление до комисията с инфор-
мацията, посочена в чл. 247б, ал. 1.

(2) Комисията проверява дали уведомление-
то по ал. 1 е пълно. В срок 15 работни дни от 
датата на получаване на цялата информация 
във връзка с уведомлението по ал. 1 комиси-
ята предава уведомлението на компетентния 
орган на приемащата държава членка и на 
ЕОЦКП, като уведомява за това лицето по 
чл. 247б, ал. 1.

(3) Комисията изпраща до компетентния 
орган на приемащата държава членка ин-
формация за всички промени в документите 
и информацията по чл. 245, ал. 1, т. 3 – 6.“
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§ 33. В глава двадесет и втора, раздел IV 
се създава чл. 250а:

„Чл. 250а. (1) Лице, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове, с произход от 
друга държава членка, получило разрешение 
от компетентния орган на държавата членка 
по произход, може да оттегли уведомлението 
за предлагането на територията на Република 
България на дялове или акции от някои или 
всички алтернативни инвестиционни фондове, 
за които е подадено уведомление до комисията 
съгласно чл. 248 или 249, ако са изпълнени 
следните условия:

1. отправена е обща покана за обратно 
изкупуване на всички дялове или акции, от 
някои или всички алтернативни инвестицион-
ни фондове, което е освободено от такси или 
приспадания, която е оповестена публично 
в рамките на най-малко 30 работни дни и е 
отправена, пряко или чрез финансови посред-
ници, до всички инвеститори на територията 
на Република България, чиято самоличност 
е известна;

2. намерението за прекратяване предла-
гането на дялове или акциите от някои или 
всички алтернативни инвестиционни фондо-
ве на територията на Република България е 
оповестено публично посредством обществено 
достъпни средства, които обичайно се използ-
ват при предлагането на дялове на алтерна-
тивни инвестиционни фондове, подходящи за 
професионални инвеститори, включително по 
електронен път;

3. всички договори с финансови посредни-
ци или с трети лица, на които са възложени 
функции, са изменени или прекратени, считано 
от датата на оттегляне на уведомлението за 
предлагане, за да се предотврати ново или 
допълнително, пряко или непряко, предлагане 
или продажба на дяловете, посочени в уве-
домлението за оттегляне на предлагането от 
страна на лицето по ал. 1, което компетент-
ният орган на държавата членка по неговия 
произход предава на комисията.

(2) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се прила-
гат за алтернативни инвестиционни фондове 
от затворен тип и за фондовете съгласно 
Регламент (ЕС) 2015/760.

(3) Лицето по ал. 1 прекратява всяко пос-
ледващо предлагане или продажби на дяловете 
или акциите на управлявания алтернативен 
инвестиционен фонд, за които е оттеглено 
уведомлението за предлагане, считано от 
датата на оттеглянето му.

(4) За период 36 месеца считано от датата 
на оттегляне на уведомлението за предла-
гане лицето по ал. 1 не може да извършва 
предварително предлагане по смисъла на 
чл. 238а на територията на Република Бълга-
рия по отношение на дяловете или акциите 
от някои или всички алтернативни инвести-
ционни фондове, посочени в уведомлението 

за оттегляне на предлагането от страна на 
лицето по ал. 1, което компетентният орган 
на държавата членка по неговия произход 
предава на комисията, или по отношение 
на други подобни инвестиционни идеи или 
инвестиционни стратегии.

(5) Лицето по ал. 1, което прекрати пред-
лагането на дяловете или акциите на управ-
лявания алтернативен инвестиционен фонд 
на територията на Република България, 
продължава да предоставя на инвеститорите, 
които са запазили инвестицията си, и на ко-
мисията информацията, изисквана съгласно 
чл. 235 и 237.

(6) В случаите по ал. 5 лицето по ал. 1 
може да използва всички електронни или 
други информационни средства за комуни-
кация от разстояние.

(7) По отношение на лицето по ал. 1 комиси-
ята продължава да упражнява правомощията 
по този закон и актовете по прилагането му 
след датата на получаване на информацията 
по ал. 8 с изключение на правомощията, свър-
зани с изискванията по чл. 5 от Регламент 
(ЕС) 2019/1156.

(8) Комисията получава от компетентния 
орган на държавата членка по произход на 
лицето по ал. 1 информация за всички проме-
ни в документите и информацията по чл. 245, 
ал. 1, т. 3 – 6.“

§ 34. В чл. 264, ал. 1, т. 8 след думите „вре-
менно спиране“ се добавя „на емитирането 
и“, а след думите „предприятие за колективно 
инвестиране“ се поставя запетая и се добавя 
„включително когато същото е в обществен 
интерес“.

§ 35. Създава се чл. 264б:
„Чл. 264б. (1) Когато установи, че поднад-

зорни лица, техни служители, лица, които 
по договор изпълняват ръководни функ-
ции, са извършили или извършват дейност 
в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/2088 
на Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. относно оповестяването 
на информация във връзка с устойчивостта 
в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 
от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2019/2088“, или на актовете 
по неговото прилагане, заместник-председа-
телят може да приложи мерките по чл. 264, 
ал. 1, т. 1, а комисията – мерките по чл. 264, 
ал. 1, т. 4.

(2) Членове 265 – 267 се прилагат съот-
ветно.“

§ 36. В чл. 273 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „член 105а, 105б, чл. 171, 

ал. 7 и 8, чл. 179, чл. 182, чл. 197, ал. 1, 6 и 14, 
чл. 199, ал. 12, чл. 219а, чл. 225, 227, чл. 229, 
ал. 4 и 5 и чл. 232“ се заменят с „член 105а, 
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105б, чл. 171, ал. 7 и 8, чл. 179, чл. 197, ал. 6 
и 14, чл. 215, чл. 219а и чл. 227“ и числото 
„1000“ се заменя с „500“;

б) създава се нова т. 2:
„2. член 182, чл. 197, ал. 1, чл. 199, ал. 12, 

чл. 220 – 225, чл. 229, ал. 4 и ал. 5, изречение 
първо и чл. 232 или на нормативните актове по 
прилагането на закона, както и на Регламент 
(ЕС) 2019/2088, се наказва с глоба в размер 
от 1000 до 4000 лв.;“

в) създава се нова т. 3:
„3. член 93, ал. 7, изречение първо, чл. 218, 

ал. 1 – 3 и чл. 219, ал. 1, се наказва с глоба 
в размер от 2000 до 5000 лв.;“

г) създава се нова т. 4:
„4. член 60, ал. 1, чл. 64, чл. 89, чл. 92, 

ал. 1 и 2, чл. 191, ал. 2, чл. 226, чл. 228, ал. 1, 
чл. 234 – 236, се наказва с глоба в размер от 
3000 до 5000 лв.;“

д) досегашната т. 2 става т. 5 и в нея думите 
„член 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2, чл. 215, 
чл. 218, ал. 1 – 3, чл. 219, ал. 1, чл. 220 – 224, 
226, чл. 228, ал. 1, чл. 233 – 237“ се заменят 
с „член 199, ал. 3, 6, 7 и 11, чл. 205, ал. 2, 
чл. 233 и чл. 237“;

е) досегашната т. 3 става т. 6 и в нея ду-
мите „чл. 174, ал. 1 – 4“ се заличават, думите 
„чл. 199, ал. 3, 6, 7, 9 – 11“ се заменят с „чл. 199, 
ал. 9 и 10“, след думите „чл. 242“ се поставя 
запетая и се добавя „чл. 247б, ал. 1 и ал. 3 – 5, 
чл. 247в, ал. 1“, а след думите „чл. 250“ се 
поставя запетая и се добавя „чл. 250а, ал. 1 
и ал. 3 – 5“;

ж) досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8 стават съот-
ветно т. 7, 8, 9, 10, 11;

з) досегашната т. 9 става т. 12 и в нея думите 
„чл. 65, ал. 1 – 3“ се заменят с „чл. 65, ал. 1 
и 3“, а след думите „чл. 98, ал. 2“ се поставя 
запетая и се добавя „чл. 174, ал. 1 – 4“;

и) досегашната т. 10 става т. 13 и в нея 
думите „чл. 60, ал. 1, чл. 64“ и запетаята 
след тях се заличават, думите „чл. 89, чл. 92, 
ал. 1 и 2, чл. 93, ал. 7“ и запетаята след тях 
се заличават, думите „чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10“ 
се заменят с „чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 12“, думите 
„чл. 136, ал. 1, 6 – 8“ се заменят с „чл. 135а, 
ал. 1 – 4, чл. 136, ал. 1, 7 – 9, чл. 138а, чл. 140а, 
чл. 140б, ал. 1“, а думите „чл. 156, ал. 1 и 2 
и чл. 231, ал. 2“ се заменят с „чл. 156, ал. 1 
и 2, чл. 185, чл. 231, ал. 2, чл. 238б, ал. 1, 2 и 
4, чл. 238в, ал. 1 и чл. 238г“;

к) досегашните т. 11 и 12 стават съответно 
т. 14 и 15.

2. В ал. 2:
a) в т. 1 числото „4000“ се заменя с „1000“;
б) създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 4000 

до 10 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 10 000 

до 20 000 лв.;
4. за нарушение по ал. 1, т. 4 – от 5000 до 

10 000 лв.;“

в) досегашната т. 2 става т. 5 и в нея думите 
„т. 2“ се заменят с „т. 5“;

г) досегашната т. 3 става т. 6 и в нея думите 
„т. 3“ се заменят с „т. 6“;

д) досегашната т. 4 става т. 7 и в нея думите 
„т. 4“ се заменят с „т. 7“;

е) досегашната т. 5 става т. 8 и в нея думите 
„т. 5“ се заменят с „т. 8“;

ж) досегашната т. 6 става т. 9 и в нея ду-
мите „т. 6“ се заменят с „т. 9“;

з) досегашната т. 7 става т. 10 и в нея ду-
мите „т. 7“ се заменят с „т. 10“;

и) досегашната т. 8 става т. 11 и в нея ду-
мите „т. 8“ се заменят с „т. 11“;

к) досегашната т. 9 става т. 12 и в нея 
думите „т. 9“ се заменят с „т. 12“;

л) досегашната т. 10 става т. 13 и в нея 
думите „т. 10“ се заменят с „т. 13“;

м) досегашната т. 11 става т. 14 и в нея 
думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“;

н) досегашната т. 12 става т. 15 и в нея 
думите „т. 12“ се заменят с „т. 15“.

3. В ал. 4 думите „10 000 до 100 000 лв.“ 
се заменят с „5000 до 20 000 лв.“, а думите 
„20 000 до 200 000 лв.“ се заменят с „10 000 
до 50 000 лв.“.

4. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „4000 до 10 000 лв.“ се за-

менят с „1000 до 5000 лв.“, а числото „10 000“ 
се заменя с „2000“;

б) създават се нови т. 2, 3 и 4:
„2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 4000 

до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 
10 000 до 20 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 5000 до 
10 000 лв., а при повторно нарушение – от 
10 000 до 40 000 лв.;

4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 5000 до 
10 000 лв., а при повторно нарушение – от 
10 000 до 20 000 лв.;“

в) досегашната т. 2 става т. 5 и в нея думите 
„т. 2“ се заменят с „т. 5“;

г) досегашната т. 3 става т. 6 и в нея думите 
„т. 3“ се заменят с „т. 6“;

д) досегашната т. 4 става т. 7 и в нея думите 
„т. 4“ се заменят с „т. 7“;

е) досегашната т. 5 става т. 8 и в нея думите 
„т. 5“ се заменят с „т. 8“;

ж) досегашната т. 6 става т. 9 и в нея ду-
мите „т. 6“ се заменят с „т. 9“;

з) досегашната т. 7 става т. 10 и в нея ду-
мите „т. 7“ се заменят с „т. 10“;

и) досегашната т. 8 става т. 11 и в нея ду-
мите „т. 8“ се заменят с „т. 11“;

к) досегашната т. 9 става т. 12 и в нея 
думите „т. 9“ се заменят с „т. 12“;

л) досегашната т. 10 става т. 13 и в нея 
думите „т. 10“ се заменят с „т. 13“;

м) досегашната т. 11 става т. 14 и в нея 
думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“;

н) досегашната т. 12 става т. 15 и в нея 
думите „т. 12“ се заменят с „т. 15“;
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о) досегашната т. 13 става т. 16 и в нея думи-
те „20 000 до 200 000 лв.“ се заменят с „10 000 
до 50 000 лв.“, а думите „50 000 до 300 000 лв.“ 
се заменят с „20 000 до 100 000 лв.“.

§ 37. В допълнителните разпоредби сe 
правят следните допълнения:

1. В § 1 се създават т. 39 и 40:
„39. „Финансов посредник“ е лице, което е 

получило разрешение от компетентен орган 
на държава членка за извършване на дейност 
като управляващо дружество, лице, управ-
ляващо алтернативен инвестиционен фонд, 
инвестиционен посредник, обвързан агент 
или кредитна институция, както и друго лице, 
което предлага дялове или акции на колек-
тивна инвестиционна схема или алтернативен 
инвестиционен фонд, което е обект на надзор 
от компетентен орган на държава членка.

40. „Предприятие от небанковия финансов 
сектор“ е понятие по смисъла на § 1, т. 81 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
пазарите на финансови инструменти.“

2. В § 2 се създава т. 7:
„7. Директива (ЕС) 2019/1160 на Евро-

пейския парламент и на Съвета от 20 юни 
2019 г. за изменение на Директива 2009/65/
ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на 
трансграничната дистрибуция на предприятия 
за колективно инвестиране (ОВ, L 188/106 от 
12 юли 2019 г.).“

3. В § 2а се създават т. 5 и 6:
„5. Регламент (ЕС) 2019/1156 на Европей-

ския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. 
за улесняване на трансграничната дистрибуция 
на предприятия за колективно инвестиране и 
за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, 
(ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014 (ОВ, L 
188/55 от 12 юли 2019 г.);

6. Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. 
относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финансо-
вите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.).“

Заключителни разпоредби
§ 38. В тримесечен срок от влизането в сила 

на този закон Комисията за финансов надзор 
привежда в съответствие с него наредбата по 
чл. 33, ал. 1.

§ 39. В Закона за Комисията за финансов 
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., 
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., 
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., 
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., 
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 

17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 
2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 5 думите „и Регламент 
(ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно 
прозрачността при сделките за финансиране 
с ценни книжа и при повторното използване, 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 
(ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365“ се 
заменят с „Регламент (ЕС) 2015/2365 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2015 г. относно прозрачността при сделките за 
финансиране с ценни книжа и при повторно-
то използване, и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 
2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
2015/2365“ и Регламент (ЕС) 2019/2088 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 
ноември 2019 г. относно оповестяването на 
информация във връзка с устойчивостта в 
сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 
от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) 2019/2088“.

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 23:
„23. е компетентен орган по прилагането 

на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на 
поднадзорните на комисията лица относно:

а) спазването на правилата за прозрачност 
във връзка с интегрирането на рисковете за 
устойчивостта и отчитането на неблагопри-
ятните въздействия върху устойчивостта в 
техните процеси, и

б) предоставянето на информация, свързана 
с устойчивостта, по отношение на финансо-
вите продукти по смисъла на чл. 2, т. 12 от 
този регламент.“

3. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 37:
„37. по предложение на ресорния замест-

ник-председател упражнява правомощията 
на компетентен орган по чл. 14 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088.“

4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 думите „34 и 36“ се заменят с „34, 

36 и 37“;
б) в т. 6 и 7 думите „Регламент (ЕС) 

2017/1129 и Регламент (ЕС) 2017/2402“ се за-
менят с „Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент 
(ЕС) 2017/2402 и Регламент (ЕС) 2019/2088“;

в) създава се т. 21:
„21. упражнява правомощията на компетен-

тен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088 по отношение на инвестици-
онните посредници, банки – инвестиционни 
посредници, управляващи дружества, лица, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, които не са предоставени в изрич-
ната компетентност на комисията.“

5. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 1 думите „31 и 32“ се заменят с „31, 

32 и 37“;
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б) създава се нова т. 10:
„10. упражнява правомощията на компетен-

тен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент 
(ЕС) 2019/2088 по отношение на застрахова-
тели и застрахователни посредници, които не 
са предоставени в изричната компетентност 
на комисията;“

в) в т. 18 и 19 след думите „на Регламент 
(ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя 
„на Регламент (ЕС) 2019/2088“.

6. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 1 думите „31 и 32“ се заменят с „31, 

32 и 37“;
б) в т. 11 след думите „на Регламент (ЕС) 

2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „на 
Регламент (ЕС) 2019/2088“;

в) в т. 14 след думите „на Регламент (ЕС) 
2017/2402“ се поставя запетая и се добавя „на 
Регламент (ЕС) 2019/2088“;

г) създава се т. 20:
„20. упражнява правомощията на ком-

петентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 
2019/2088 по отношение на пенсионноосигу-
рителните дружества и управляваните от тях 
фондове за допълнително доброволно пенси-
онно осигуряване, които не са предоставени 
в изричната компетентност на комисията.“

7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след 
думите „Регламент (ЕС) 2017/2402“ се поставя 
запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2088“.

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регла-
мент (ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се 
добавя „Регламент (ЕС) 2019/2088“.

§ 40. В Закона за пазарите на финансови 
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., 
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., 
бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 
от 2020 г. и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, ал. 1 се създава нова т. 13:
„13. доставчиците на услуги за колектив-

но финансиране съгласно определението по 
чл. 2, параграф 1, буква „д“ от Регламент 
(ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно 
европейските доставчици на услуги за ко-
лективно финансиране на предприятията и 
за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и 
на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 
20 октомври 2020 г.).“

2. В чл. 27, ал. 1, т. 9 след думите „Закона 
за мерките срещу изпирането на пари“ се пос-
тавя запетая и се добавя „Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма“.

3. В чл. 166, ал. 1, т. 5 след думите „За-
кона за мерките срещу изпирането на пари“ 
се поставя запетая и се добавя „на Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма“.

4. В чл. 276, ал. 1 в текста преди т. 1 след 
думите „Регламент (ЕС) № 648/2012“ се добавя 
„и Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. 

относно оповестяването на информация във 
връзка с устойчивостта в сектора на финан-
совите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 
2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 
2019/2088“ и се поставя запетая.

5. В чл. 277, ал. 1 след думите „Регламент 
(ЕС) № 1286/2014“ се поставя запетая и се 
добавя „Регламент (ЕС) 2019/2088“.

6. В чл. 290, ал. 1, т. 5 след думите „Регла-
мент (ЕС) № 600/2014“ се поставя запетая и 
се добавя „и Регламент (ЕС) 2019/2088“.

7. В допълнителните разпоредби:
а) в § 2:
аа) в ал. 1 се създава т. 6:
„6. Директива (ЕС) 2020/1504 на Европей-

ския парламент и на Съвета от 7 октомври 
2020 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС 
относно пазарите на финансови инструменти 
(ОВ, L 347/50 от 20 октомври 2020 г.).“;

бб) в ал. 2 се създава т. 8:
„8. Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европей-

ския парламент и на Съвета от 27 ноември 
2019 г. относно оповестяването на информа-
ция във връзка с устойчивостта в сектора на 
финансовите услуги.“;

б) в § 4:
аа) в ал. 2 числото „60“ се заменя с „60а“;
бб) в ал. 3 след думите „чл. 76“ се поста-

вя запетая и се добавя „чл. 77“, след думите 
„чл. 82“ запетаята и думите „ал. 2“ се залича-
ват, а след думите „по чл. 86, ал. 2“ се поставя 
запетая и се добавя „т. 2 – 4“.

§ 41. В Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; 
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., 
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 
и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 
от 2012 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., 
бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 
2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 
83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. 
и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 100н, ал. 4, т. 5 думата „доклад“ се 
заменя със „за публично дружество – доклад“.

2. В чл. 100о1:
а) в ал. 4:
аа) създава се нова т. 3:
„3. декларации от отговорните в рамките на 

емитента лица с посочване на техните имена 
и функции, удостоверяващи, че доколкото 
им е известно, публичното уведомление за 
финансовото състояние на емитента отразява 
вярно и честно информацията за активите и 
пасивите, финансовото състояние и печалбата 
или загубата на емитента и на дружествата, 
включени в консолидацията;“

бб) досегашната т. 3 става т. 4;



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  15   

б) в ал. 6 след думите „представлява еми-
тента“ се поставя запетая и се добавя „и от 
лицето, което е изготвило публичното уве-
домление за финансовото състояние“.

§ 42. В Закона за гарантиране на влоговете 
в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., 
бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 
15, 20 и 27 от 2018 г., бр. 17 и 37 от 2019 г. и 
бр. 12 и 19 от 2021 г.) в чл. 9, ал. 2 думите „в 
срока на действие на мерките по чл. 116, ал. 2, 
т. 2 и 3 от Закона за кредитните институции 
и“ се заличават.

§ 43. В Кодекса за социално осигуряване 
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на 
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., 
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., 
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., 
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния 
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 
и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., 
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., 
бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 
64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 
77 от 2021 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 354, ал. 1 след думите „Регла-
мент (ЕС) 2015/2365“ се добавя „Регламент 
(ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно 
оповестяването на информация във връзка 
с устойчивостта в сектора на финансовите 
услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.)“.

2. В § 1а, ал. 2 от допълнителните разпо-
редби думите „и на Регламент (ЕС) 2015/2365 
на Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. относно прозрачността 
при сделките за финансиране с ценни книжа 
и при повторното използване, и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 648/2012“ се заменят с 
„на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. 
относно прозрачността при сделките за фи-
нансиране с ценни книжа и при повторното 
използване, и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2019/2088 
на Европейския парламент и на Съвета от 

27 ноември 2019 г. относно оповестяването 
на информация във връзка с устойчивостта 
в сектора на финансовите услуги“.

§ 44. В Кодекса за застраховането (обн., 
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 
2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., 
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 
83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г. и бр. 21 
от 2021 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 197б, ал. 2, изречение второ думите 
„инвестиционният посредник“ се заменят с 
„лицето по чл. 197а, ал. 1“.

2. Създава се чл. 646г:
„Отговорност за нарушения на Регламент 

(ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно 
оповестяването на информация във връзка 
с устойчивостта в сектора на финансовите 
услуги (OB, L 317/1 от 9 декември 2019 г.)

Чл. 646г. (1) На лице, което извърши или 
допусне извършването на нарушение на чл. 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, чл. 13, параграф 1 и 
чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 
на Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. относно оповестяването 
на информация във връзка с устойчивостта 
в сектора на финансовите услуги, се налага:

1. глоба от 1000 лв. до 4000 лв. – за физи-
ческо лице;

2. имуществена санкция от 2000 лв. до 
10 000 лв. – за юридическо лице или за ед-
ноличен търговец.

(2) При повторно нарушение наказанието 
по ал. 1, т. 1 е от 2000 до 10 000 лв., а по ал. 1, 
т. 2 – от 4000 до 20 000 лв.“

3. В § 7, ал. 2 от допълнителните разпо-
редби думите „и на Регламент (ЕС) 2015/2365 
на Европейския парламент и на Съвета от 
25 ноември 2015 г. относно прозрачността 
при сделките за финансиране с ценни книжа 
и при повторното използване, и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 648/2012“ се заменят с 
„на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. 
относно прозрачността при сделките за фи-
нансиране с ценни книжа и при повторното 
използване, и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2019/2088 
на Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. относно оповестяването 
на информация във връзка с устойчивостта 
в сектора на финансовите услуги“.

Законът е приет от 47-ото Народно събра-
ние на 16 февруари 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Никола Минчев
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 2 
от 17 февруари 2022 г.

по конституционно дело № 20 от 2021 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Павлина Панова, членове: Гроздан Илиев, 
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин 
Пенчев, Таня Райковска, Надежда Джелепо-
ва, Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки 
Стоилов, Соня Янкулова, при участието на 
секретар-протоколиста Мариана Малканова 
разгледа в закрито заседание на 17.02.2022 г. 
конституционно дело № 20/2021 г., докладвано 
от съдия Павлина Панова.

Производството е с основание чл. 149, ал. 1, 
т. 2, предл. първо във връзка с чл. 150, ал. 1 
от Конституцията на Република България 
(Конституцията).

Конституционното дело е образувано на 
12.10.2021 г. по искане на главния прокурор 
на Република България за установяване на 
противоконституционност на разпоредбата на 
§ 25 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за защита на лица, застрашени във 
връзка с наказателно производство (ПЗР на 
ЗИДЗЗЛЗНП) (ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.).

Според вносителя на искането оспорената 
разпоредба противоречи на чл. 106, предл. 
второ, чл. 130а, ал. 2, т. 6 и чл. 8 от Консти-
туцията.

Вносителят поддържа, че Народното съб-
рание е задължило Министерския съвет да 
отнеме имоти – публична и частна държавна 
собственост (част от дълготрайните материал-
ни активи), дадени за безвъзмездно управление 
на Прокуратурата на Република България и 
ползвани от Бюрото по защита при главния 
прокурор, и да ги предостави на Министер-
ството на правосъдието, като по този начин 
законодателната власт е иззела и упражнила 
разпоредителни конституционни правомощия 
на изпълнителната власт, които са израз на 
типично управленска функция, в нарушение 
на чл. 106, предл. второ от Конституцията 
и на принципа на разделение на властите, 
прокламиран в чл. 8 от Основния закон.

Вносителят поддържа, че за Министерския 
съвет, на който Конституцията е възложила 
правомощието да организира стопанисването 
на държавното имущество, съществува задъл-
жението при отнемане на недвижим имот, 
който е бил предоставен на съдебната власт, 
да поиска съгласието на Висшия съдебен съ-
вет, като с особена сила това правило важи 
и за Народното събрание. Предвид изложе-
ното, според главния прокурор разпоредбата 
на § 25 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП противоречи 
на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията и 

нарушава баланса в отношенията между вис-
шите държавни органи като проявление на 
принципа на разделение на властите.

С Определение от 27.10.2021 г. Конститу-
ционният съд е допуснал искането на глав-
ния прокурор за разглеждане по същество, 
конституирал e заинтересувани институции 
и е поканил организации и специалисти от 
науката да предложат становища и правни 
мнения по предмета на делото.

Постъпилите по делото становища и правни 
мнения се разделят на две групи.

Първата група включва становището на 
Висшия съдебен съвет и правното мнение на 
проф. д-р Христина Балабанова, които под-
държат и допълват доводите в искането, което 
намират за основателно. Общото между тях е 
в разбирането, че с приемането на оспорената 
разпоредба законодателната власт е иззела и 
упражнила разпоредителни конституционни 
правомощия на изпълнителната власт, които 
са израз на типично управленска функция, 
в противоречие с принципа на разделение 
на властите, с принципа на независимост на 
съдебната власт и в нарушение на чл. 130а, 
ал. 2, т. 6 от Конституцията. Изразяват раз-
бирането, че стопанисването на държавното 
имущество е конституционно задължение 
на Министерския съвет, което не може да 
се упражнява, без да се зачита компетент-
ността на Висшия съдебен съвет, доколкото 
съдебната власт е отделена и независима от 
изпълнителната власт.

Втората група включва становищата на 
Министерския съвет, министъра на право-
съдието, министъра на вътрешните работи, 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството и председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“, които 
намират искането за неоснователно. Според 
тях с оспорената разпоредба се урежда на 
законово ниво имуществено правоприемство 
при преструктуриране поради преминаването 
на Бюрото по защита от главния прокурор 
към Министерството на правосъдието, поради 
което не се изземва и ограничава конститу-
ционната компетентност на изпълнителната 
власт по чл. 106 от Конституцията, нито 
конституционното правомощие на пленума на 
Висшия съдебен съвет по чл. 130а, ал. 2, т. 6 
от Конституцията. В становищата се посоч-
ва, че в съответствие с обществения интерес 
дълготрайните материални активи, ползвани 
от Бюрото по защита при главния прокурор, 
се предоставят на Министерството на пра-
восъдието, към което преминава Бюрото по 
защита на застрашени лица, като същите ще 
продължат да служат за обезпечаване на функ-
циите му като самостоятелна организационна 
структура към министъра на правосъдието. 
Поддържа се, че органите и редът, по който 
се стопанисва държавното имущество, могат 
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да бъдат предмет на законова уредба предвид 
диспозитива на Решение № 19 от 1993 г. по 
к. д. № 11/1993 г.

Останалите конституирани заинтересувани 
институции и поканени организации и специ-
алисти не са представили писмени становища 
и правни мнения по делото.

Съдът, като обсъди доводите в искането, 
постъпилите по делото писмени становища 
и правни мнения, както и относимата прав-
на уредба, за да се произнесе, взе предвид 
следното:

С влизането в сила на Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство (ЗИДЗЗЛЗНП) (ДВ, бр. 80 от 
24.09.2021 г.) Бюрото по защита при главния 
прокурор се преобразува в самостоятелна 
организационна структура – „Бюро по защита 
на застрашени лица“ към министъра на право-
съдието (§ 24 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП). Оспоре-
ната разпоредба на § 25 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП 
гласи: „Дълготрайните материални активи, 
ползвани от Бюрото по защита при главния 
прокурор, се предоставят на Министерството 
на правосъдието.“ С нея е свързана разпоред-
бата на § 27 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП, съгласно 
която: „В тримесечен срок от влизането в сила 
на този закон министърът на правосъдието 
съвместно с главния прокурор осъществяват 
дейностите, необходими за преминаване на 
Бюрото по защита към министъра на право-
съдието. Тримесечният срок се прилага и за 
дейностите по § 25, свързани с прехвърлянето 
на дълготрайните материални активи към 
Министерството на правосъдието.“

В основата на искането стои разбиране-
то, че с приемането на оспорената законова 
разпоредба Народното събрание е излязло 
извън пределите на своята конституционна 
компетентност, като е иззело и упражнило 
разпоредителни правомощия на изпълни-
телната власт по чл. 106, предл. второ от 
Конституцията в противоречие с принципа 
на разделение на властите, прокламиран в 
чл. 8 от Основния закон.

Разпоредбата на чл. 106, предл. второ от 
Конституцията е била предмет на задължи-
телно тълкуване, дадено на основание чл. 149, 
ал. 1, т. 1 от Основния закон, в различни нейни 
аспекти в производствата по к. д. № 11/1993 г., 
к. д. № 23/1995 г. и к. д. № 18/2002 г. В дис-
позитивa на Решение № 19 от 1993 г. по к. д. 
№ 11/1993 г. Конституционният съд постано-
вява: „Правомощието на Министерския съвет 
по чл. 106 от Конституцията да организира 
стопанисването на държавното имущество се 
отнася за правата и задълженията на държа-
вата, които са парично оценими. Като висш 
изпълнителен орган той определя от кого и 
по какъв ред се стопанисва това имущество, 
освен ако със закон е предвидено друго.“

Тълкуването, дадено от Конституционния 
съд, образува нормативно единство с кон-
ституционната разпоредба, като тя не може 
да се прилага по начин, който се различава 
от постановеното във връзка с нея тълкува-
телно решение (Решение № 8 от 2005 г. по 
к. д. № 7/2005 г.). Даденото с решението по 
к. д. № 11/1993 г. задължително тълкуване 
на конституционната разпоредба не оставя 
място за съмнение, че Министерският съвет 
определя от кого и по какъв ред се стопанисва 
държавното имущество, доколкото в закон не 
е предвидено друго. Конституционният съд 
няма основание да се отклони от така даде-
ното задължително тълкуване на разпоредбата 
на чл. 106, предл. второ от Основния закон. 
Следователно конституционно допустимо е 
органите и редът, по който се стопанисва 
държавното имущество, да бъдат предмет на 
законова уредба, както е в настоящия случай.

Предметът на законодателно регулиране от 
страна на Народното събрание не е очертан 
по конституционен път. Конституционните 
разпоредби не съдържат изчерпателен списък 
на областите от обществения живот, подле-
жащи на законодателна уредба. В мотивите 
на Решение № 9 от 1999 г. по к. д. № 8/1999 г. 
Конституционният съд е имал повод да изясни 
че „съгласно чл. 86, ал. 1 от Конституцията 
Народното събрание може да приема закони 
по всякакви въпроси, без да са предвидени 
каквито и да било условия или изисквания 
по техния предмет и съдържание, стига да 
не са в противоречие с общите принципи и 
правила на Конституцията“. Самото Народно 
събрание има възможност да преценява дали 
определена материя да бъде подложена на 
законодателно регулиране и какви условия да 
включва в приеманите от него закони, с които 
регулира съответни обществени отношения, 
като се съобразява с духа и разпоредбите на 
Конституцията (Решение № 10 от 2009 г. по 
к. д. № 12/2009 г.).

Независимо от огромния потенциал на 
законодателната власт да създава правна регу-
лация, тази власт не е нито неограничена, нито 
може да се упражнява произволно. Народното 
събрание може и трябва да осъществява зако-
нодателната власт единствено в контекста на 
конституционната правова държава, в която 
Конституцията е върховен закон и другите 
закони не могат да є противоречат (чл. 5, 
ал. 1 от Основния закон).

С оглед на изложените съображения Кон-
ституционният съд намира за неоснователни 
твърденията в искането, че Народното събра-
ние се е произнесло със закон по въпрос, който 
е извън рамките на неговата компетентност, 
и по този начин е нарушило разпоредбите на 
чл. 106, предл. второ, чл. 130а, ал. 2, т. 6 и 
чл. 8 от Конституцията.
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Въпросът дали съобразно изискванията на 
чл. 5, ал. 1 от Конституцията оспорената за-
конова разпоредба съдържателно влиза в про-
тиворечие с принципи и отделни разпоредби 
на Конституцията е предмет на контрола за 
конституционност в настоящото производство.

С разпоредбата на § 25 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП 
е създадено специално правило с преходен 
характер за предоставяне на дълготрайните 
материални активи, ползвани от Бюрото по 
защита при главния прокурор, на Министер-
ството на правосъдието. Оспорената разпо-
редба е функция на разпоредбата на § 24 ПЗР 
на ЗИДЗЗЛЗНП, съгласно която: „с влизането 
в сила на този закон Бюрото по защита при 
главния прокурор се преобразува в самосто-
ятелна организационна структура – „Бюро по 
защита на застрашени лица“ към министъра 
на правосъдието“. По силата на закона тази 
самостоятелна организационна структура 
преминава от един орган на държавна власт 
към друг, като запазва своите функции.

Видно от разпоредбите на чл. 14 от Закона 
за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство (ЗЗЛЗНП) (обн., 
ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г.; посл. изм. и доп., 
бр. 80 от 24.09.2021 г.) и на § 24 – 28 ПЗР на 
ЗИДЗЗЛЗНП, Бюрото по защита на застра-
шени лица към министъра на правосъдието 
е правоприемник на Бюрото по защита при 
главния прокурор. Преценка на законодателя 
е как и в какъв обем се извършва това пра-
воприемство. От съществено значение в слу-
чая е обстоятелството, че Бюрото по защита 
към министъра на правосъдието осъществява 
същите функции, каквито е осъществявало 
Бюрото по защита към главния прокурор 
преди правоприемството.

Предмет на оспорената разпоредба са 
правоотношения, които възникват вследствие 
на преобразуването на Бюрото по защита и 
преминаването му от една в друга структура 
на орган на държавна власт. В съвремен-
ния нормотворчески процес уреждането на 
възникнали от изменение на закон право-
отношения е задължение за законодателя и 
същностен белег на правовата държава. При 
структурни промени, каквито са осъществе-
ни със ЗИДЗЗЛЗНП, водещо правило е, че 
материалните активи следват осъществените 
промени, за да обезпечат изпълнението на 
прехвърлените функции.

Преструктурирането и правоприемството 
настъпват ex lege, поради което са неоснова-
телни доводите на вносителя, че с оспорената 
разпоредба Народното събрание е задължило 
Министерския съвет да отнеме имоти – пуб-
лична и частна държавна собственост (част 
от дълготрайните материални активи), дадени 
за безвъзмездно управление на Прокурату-
рата на Република България и ползвани от 
Бюрото по защита при главния прокурор, 

и да ги предостави на Министерството на 
правосъдието. До същия извод води и текс-
тът на § 27 ПЗР на ЗИДЗЗЛЗНП, съгласно 
който в изпълнение на закона министърът 
на правосъдието съвместно с главния про-
курор осъществяват дейностите, необходими 
за преминаване на Бюрото по защита към 
министъра на правосъдието, и дейностите, 
свързани с прехвърлянето на дълготрайните 
материални активи към Министерството на 
правосъдието.

Според Конституционния съд Народното 
събрание не е упражнило конституционни 
правомощия на Министерския съвет, както се 
твърди в искането, а в съответствие с принципа 
на правовата държава е уредило в преходни 
разпоредби на закона не само структурното и 
функционалното правоприемство, но и е раз-
решило въпросите във връзка с управлението 
и стопанисването на съответното държавно 
имущество. Предоставянето на Министер-
ството на правосъдието на дълготрайните 
материални активи, ползвани от Бюрото по 
защита при главния прокурор, е следствие 
от преобразуването на тази организационна 
структура и преминаването є към министъра 
на правосъдието. Определящо за преценката 
за конституционосъобразност е обстоятелство-
то, че материалните активи се предоставят 
на правоприемника с оглед обезпечаване на 
осъществяването на същата държавна функ-
ция и без да се накърнява изпълнението на 
други държавни функции или да се затруднява 
дейността на държавни органи.

Воден от тези съображения, Конституцион-
ният съд приема, че оперативната самостоя-
телност, предоставена на висшия изпълнителен 
орган по силата на конституционното овлас-
тяване в чл. 106, предл. второ за организиране 
на стопанисването на държавното имущество, 
не влиза в конфликт с функцията на Народ-
ното събрание, отредена му с разпоредбата на 
чл. 62 от Конституцията, по силата на която 
парламентът осъществява законодателната 
власт в държавата. Както вече беше посочено, 
функцията на Министерския съвет по чл. 106, 
предл. второ от Конституцията се осъществя-
ва, доколкото в закон не е предвидено друго.

Неоснователно е да се претендира нару-
шение на Конституцията поради неучастие 
в законодателния процес на Висшия съдебен 
съвет чрез получаване на неговото съгласие 
за предоставяне на дълготрайните материал-
ни активи (част от които и недвижим имот), 
ползвани от Бюрото по защита при главния 
прокурор, на Министерството на правосъди-
ето. България е република с парламентарно 
управление и съгласно Конституцията именно 
Народното събрание осъществява суверенно 
и самостоятелно законодателната власт, като 
приема, изменя, допълва и отменя законите.
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Доводите за противоречие на оспорената 
разпоредба с чл. 130а, ал. 2, т. 6 във връзка 
с чл. 8 от Конституцията също са неоснова-
телни. Правомощието на Висшия съдебен 
съвет да управлява недвижимите имоти на 
съдебната власт включва правото да ги вла-
дее, ползва и поддържа с грижата на добър 
стопанин от името на държавата за своя 
сметка и на своя отговорност в съответствие 
с предназначението им за нуждите, за които 
са предоставени. С Решение № 14 от 1995 г. 
по к. д. № 23/1995 г. Конституционният съд 
е приел, че Министерският съвет организира 
стопанисването на държавното имущество по 
чл. 106 от Конституцията по начин, който е в 
съответствие с йерархията и компетентността 
на държавните органи и не накърнява тех-
ния престиж, че при упражняването на това 
свое правомощие той не може да затруднява 
дейността на конституционно установени ор-
гани и не може да се разпорежда с държавни 
имоти, в които се помещават те, като издава 
едностранни актове по целесъобразност освен 
с тяхното изрично съгласие. Конституцион-
ният съд приема, че това решение не може 
да обоснове противоконституционност на 
оспорената разпоредба, тъй като с нея нито 
се затруднява дейността на съдебни органи, 
нито се отнемат държавни имоти, в които се 
помещават те. Бюрото по защита при главния 
прокурор не е орган на съдебната власт, видно 
от предоставените му със ЗЗЛЗНП функции 
(чл. 14 ЗЗЛЗНП).

Твърдението на вносителя за противокон-
ституционност на разпоредбата на § 25 ПЗР на 
ЗИДЗЗЛЗНП не може да бъде обосновано и с 
Решение № 11 от 2002 г. по к. д. № 18/2002 г. 
Имуществото, предмет на атакуваната законо-
ва уредба, не е необходимо за функционирането 
на съдебната власт, тъй като никаква част 
от него не служи за изпълнение на функция, 
присъща на съдебната власт, а е предоставено 
за нуждите на Бюрото по защита. Предоставя-
нето на Министерството на правосъдието на 
дълготрайните материални активи, ползвани 
от Бюрото по защита при главния прокурор, 
предвид преобразуването му в самостоятелна 
организационна структура към министъра на 
правосъдието по никакъв начин не затрудня-
ва нормалното функциониране на съдебната 
власт, не препятства ефикасното упражняване 
на функциите є и не засяга в каквато и да 
било степен нейната независимост.

В искането на главния прокурор твърде-
нието за противоконституционност на оспо-
рената разпоредба се обосновава с мотивите 
на Решение № 4 от 2008 г. по к. д. № 4/2008 г. 
Те обаче не са относими към предмета на 
настоящото конституционно дело. В случая 
не се отнема имот, в който се помещава един 
държавен орган, с цел предоставянето му на 
друг, с което да се препятства ефикасното 

упражняване на функциите му, а точно об-
ратното – обезпечава се функционирането на 
една и съща структурна единица.

В заключение, разпоредбата на § 25 ПЗР 
на ЗИДЗЗЛЗНП е резултат на преценка за 
целесъобразност на законодателя, в чиято 
компетентност е да уреди възникналите 
правоотношения във връзка с управлението 
и стопанисването на държавното имущество, 
ползвано от Бюрото по защита, вследствие 
на преобразуването на тази самостоятелна 
организационна структура и преминаването 
є от един държавен орган към друг, поради 
което тя може да бъде разглеждана и преце-
нявана относно нейната целесъобразност, но 
не е противоконституционна.

Предвид тези съображения и на основание 
чл. 149, ал. 1, т. 2, предл. първо от Конститу-
цията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за 
Конституционен съд Конституционният съд

Р Е Ш И :
Отхвърля искането на главния прокурор 

на Република България за установяване на 
противоконституционност на разпоредбата на 
§ 25 от преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за защита на лица, застрашени 
във връзка с наказателно производство (ДВ, 
бр. 80 от 24.09.2021 г.).

Председател: 
Павлина Панова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Министерството на от-
браната, приет с Постановление № 5 на 
Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, 
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 и 64 от  
2015 г., бр. 9 от 2016 г.; Решение № 8959 на Вър-
ховния административен съд от 2016 г. – бр. 11 
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43, 
70 и 106 от 2018 г., бр. 9, 37, 85 и 101 от 2020 г. 

и бр. 48, 67 и 80 от 2021 г.)

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

§ 1. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 
се правят следните изменения:

1. На ред „Политически кабинет“ числото 
„9“ се заменя с „13“.

2. На ред „дирекция „Сигурност на ин-
формацията“ числото „45“ се заменя с „44“.

3. На ред „Обща администрация“ числото 
„131“ се заменя със „130“.

4. На ред „дирекция „Административно 
и информационно обслужване“ числото „70“ 
се заменя с „69“.
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5. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „376“ се заменя с „375“.

6. На ред „дирекция „Обществени поръчки 
в отбраната“ числото „49“ се заменя с „48“.

7. На ред „Щаб на отбраната“ числото „213“ 
се заменя с „212“.

8. На ред „дирекция „Координационни 
дейности“ числото „21“ се заменя с „20“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от датата 

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

Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
1019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 
ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на дей-
ностите, свързани с оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изде-
лия, и контрола над тях в Министерството на 
вътрешните работи, приета с Постановление 
№ 96 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, 

бр. 32 от 2011 г.)

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

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

1. Създава се нова т. 6:
„6. дейности с взривни вещества и пиро-

технически изделия, използвани в структур-
ното звено в дирекция „Специални операции 
и борба с тероризма“ при Главна дирекция 
„Жандармерия, специални операции и борба 
с тероризма“ (ДСОБТ – ГДЖСОБТ), изпъл-
няващо дейности по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от 
Закона за Министерството на вътрешните 
работи (ЗМВР);“.

2. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В зависимост от периода на съхране-

ние взривните вещества и пиротехническите 
изделия (ВВПИ) се определят за:

1. краткосрочно съхранение – когато 
ВВПИ, предоставени на структурното звено 
в ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпълняващо дейности 
по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, се използват 
при учебно-тренировъчни занятия, моделни 
експерименти и изпълнение на неотложни 
действия;

2 . дългосрочно съхранение – когато 
ВВПИ, предоставени на структурното звено в 
ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпълняващо дейности по  
чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, не се използват 
за срок, по-дълъг от една година.“

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „кодекс“ се добавя 
„(НПК) и правилата за съхранение в струк-
турите на МВР на веществени доказателства, 
събрани по реда и при условията на НПК“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) След постановяване на акт на прокурор 

и/или на съд ВВПИ по ал. 1 се унищожават 
съгласно правилата за съхранение в структу-
рите на МВР на веществени доказателства, 
събрани по реда и при условията на НПК.“

§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 18 и 19:
„18. взривните вещества и пиротехни-

ческите изделия и изготвените специални 
заряди, заряди за разрушители на взривни 
устройства, използвани от структурното звено 
в ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпълняващо дейности 
по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, се съхраняват 
в специално оборудвани помещения;

19. средствата за взривяване се съхраняват 
обезопасени отделно от взривните вещества 
и специалните заряди, в отделни помещения 
или каси.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се допуска съхраняване на ВВПИ, 

специални заряди, заряди за разрушители 
на взривни устройства и веществени доказа-
телства по направление на бомбения теро-
ризъм, събрани по реда и при условията на 
НПК, в помещения, различни от специално 
оборудваните за тази цел, след отпадане на 
необходимостта им за употреба и/или след 
приключване на задачата по неотложност. Не 
се допуска съхраняване на ВВПИ, специални 
заряди, заряди за разрушители на взривни 
устройства и веществени доказателства по 
направление на бомбения тероризъм, събрани 
по реда и при условията на НПК, в служеб-
ните превозни средства, извън времето за 
транспортиране и/или след приключване на 
задачата по неотложност. След завършване на 
моделните експерименти и учебно-трениро-
въчните занятия неизразходваните ВВПИ се 
връщат в склада за взривни вещества.“

§ 5. В глава втора се създава раздел III:

„Раздел III
Съхранение на зачислените от изпращащата 
държава членка или от Европейската агенция 
за гранична и брегова охрана служебни ог-
нестрелни оръжия и боеприпаси на редовния 
персонал на Европейската агенция за гранична 
и брегова охрана и на оперативния персонал 
от състава на Постоянния корпус на европей-
ската гранична и брегова охрана, разположен 

на територията на Република България

Чл. 15а. Министерството на вътрешните 
работи може да съхранява зачислените от 
изпращащата държава членка или от Европей-
ската агенция за гранична и брегова охрана 
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служебни огнестрелни оръжия и боеприпаси 
на редовния персонал на Европейската аген-
ция за гранична и брегова охрана и на опе-
ративния персонал от състава на Постоянния 
корпус на европейската гранична и брегова 
охрана, разположен на територията на Репуб-
лика България в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 ноември 2019 година за 
европейската гранична и брегова охрана и 
за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и 
(ЕС) 2016/1624 (ОВ, L 295, 14.11.2019 г.).

Чл. 15б. (1) В случаите по чл. 15а огнестрел-
ните оръжия и боеприпасите се съхраняват в 
специално оборудвани помещения на опера-
тивно дежурната част в структурните звена на 
Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

(2) Огнестрелните оръжия и боеприпасите 
се съхраняват съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1.

(3) При съхранение на огнестрелни оръ-
жия и боеприпаси сградите се осигуряват със 
сигнално-охранителна и пожароизвестителна 
техника и система за физическа охрана при 
спазване на изискванията на чл. 12.

(4) Сградите за съхранение на огнестрел-
ните оръжия и боеприпасите се разполагат 
на територия, отговаряща на изискванията 
на чл. 13.

(5) Огнестрелните оръжия и боеприпасите 
се съхраняват в метални каси в служебните 
им помещения или в специално оборудвани 
помещения на ГДГП, намиращи се под кон-
трола на съответните длъжностни лица, при 
спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2.

(6) Огнестрелните оръжия и боеприпасите 
се приемат за съхранение от служител/слу-
жители в ГДГП, определени със заповед на 
директора на ГДГП.“

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

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. бойни и инженерни припаси:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни 

изстрели;
в) бойни и халосни изстрели за зенитни 

корабни установки;
г) земни, зенитни, морски и авиационни 

изделия, снарядени с взривно вещество и 
метателен заряд;

д) удължени заряди;
е) взриватели и запалки;
ж) пиропатрони и взривателни устройства;
з) капсул-детонатори и електродетонатори;
и) огнепроводен и детониращ шнур;
к) осветителни и сигнални реактивни па-

трони и ракети;
л) артилерийски гръмове и димки;
м) илюминационни и увеселителни кълба, 

гръмове и фойерверки;

н) специални заряди, необходими за мо-
делни експерименти, учебно-тренировъчни 
занятия, изпълнение на неотложни задачи 
по противодействие на бомбения тероризъм;

о) веществени доказателства, събрани при 
условията и по реда на НПК;

п) други, неуказани конкретно.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Структурното звено в ДСОБТ – 

ГДЖСОБТ, изпълняващо дейности по чл. 39, 
ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, извършва транспор-
тиране само на взривни вещества и пиро-
технически изделия по ал. 1, т. 1 и бойни и 
инженерни припаси по ал. 1, т. 3.“

§ 7. В чл. 18 се създава ал. 5:
„(5) Охраната и транспортирането на ВВПИ 

и специални заряди, необходими за моделни 
експерименти, учебно-тренировъчни занятия, 
изпълнение на неотложни задачи по проти-
водействие на бомбения тероризъм, както и 
представляващи веществени доказателства, 
събрани при условията и по реда и на НПК, 
се осъществява от въоръжени служители на 
структурното звено в ДСОБТ – ГДЖСОБТ, 
изпълняващо дейности по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 
6 от ЗМВР, с превозни средства, зачислени на 
звеното. Превозните средства се осигуряват с 
годни и пломбирани противопожарни уреди. 
При необходимост се допуска съвместно транс-
портиране на взривни вещества от различни 
групи при спазване на следните изисквания:

1. средствата за взривяване се поставят в 
предната част на товарния отсек на превозното 
средство в специални сандъци;

2. взривните вещества и специалните заря-
ди се отделят от средствата за взривяване по 
начин, изключващ тяхното съприкосновение, 
и се разполагат по възможност в задната част;

3. взривните вещества се закрепват или 
поставят в сандъци по начин, който не до-
пуска удари и триене по време на транспор-
тирането им.“

§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
съкращението „ОБВВПИ“ се заменя с „оръ-
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Служителите от структурното звено в 

ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпълняващо дейности 
по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, притежаващи 
необходимата квалификация за експлоатация 
на взривни вещества, взривни и пиротехни-
чески смеси, извършват експертни оценки за 
годността им за употреба по предназначение. 
При необходимост те извършват моделни 
експерименти за установяване на годност за 
употреба по предназначение.“

§ 9. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. В МВР се извършват:
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1. технически прегледи на боеприпаси и 
установяване на тяхната годност за използване 
по предназначение;

2. експертни оценки за годност за употре-
ба по предназначение на взривни вещества, 
взривни и пиротехнически смеси за нуждите на 
МВР, досъдебното или съдебното производство, 
както и за нуждите на държавни институции.“

§ 10. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „оръжията и боеприпа-

сите“ се заменят с „ОБВВПИ“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Боеприпасите, взривните вещества и пи-

ротехническите изделия не се бракуват. Когато 
са негодни, боеприпасите преминават в трета 
категория, а ВВПИ преминават в четвърта 
категория с протокола по ал. 1 и подлежат 
на сдаване, утилизация или унищожаване.“

§ 11. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Пиротехническите изделия и 

боеприпасите се унищожават чрез взривяване, 
изгаряне или чрез утилизация.

(2) Взривните вещества се унищожават 
чрез взривяване или изгаряне.

(3) За унищожаването на всяко конкретно 
взривно вещество се избира най-подходящият 
начин, посочен в инструкцията за употребата 
му.

(4) Унищожаването на взривни вещества 
се извършва на полигони за извършване на 
взривни дейности, кариери и/или изготвени 
площадки за унищожаване, като се осигурява 
противопожарна защита, медицинско осигу-
ряване и необходимата охрана на подходите, 
периметъра и безопасните разстояния, съот-
ветстващи на вида и количеството взривни 
вещества съгласно приложение № 3 и при-
ложение № 6.

(5) Площадката за унищожаване на взрив-
ни вещества се изгражда на безопасно раз-
стояние, определено съгласно приложение  
№ 3, но не по-малко от 1000 м от населени 
места, стратегически обекти, промишлени и 
строителни площадки и складове за взривни 
и запалими материали. Площадката и теренът 
на разстояние 10 м около нея се разчистват 
от горими материали.

(6) На служителите, които участват в уни-
щожаването на взривни вещества, се осигурява 
укритие на безопасно разстояние от мястото 
на взривяване, изчислено за всеки конкретен 
случай. Когато не може да се осигури укритие, 
служителите се отдалечават извън границите 
на опасната зона за всеки конкретен случай.

(7) Забранява се съвместно унищожаване 
на взривни вещества от различни групи.“

§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „Боеприпаси, взривни ве-
щества и пиротехнически изделия, забранени 
за стрелба“ се заменят с „Боеприпаси и пи-
ротехнически изделия, забранени за стрелба“.

2. Създават се т. 5 – 9:
„5. „Пиротехнически смеси“ са вещества 

или смеси от вещества, предназначени да по-
раждат въздействие чрез топлина, светлина, 
звук, газ или дим или комбинация от тях, като 
резултат от недетонационни самоподдържащи 
се екзотермични химични реакции.

6. „Средства за взривяване“ са принадлеж-
ности и промишлени изработки (изделия), 
съдържащи едно или повече взривни вещества, 
предназначени да предават начален импулс на 
взривното превръщане (възбудят детонационен 
импулс в заряд от взривни вещества).

7. „Моделен експеримент с ВВПИ“ е прак-
тическо изследване на явлението взрив чрез 
възпроизвеждането му при контролирани 
условия и/или чрез целенасочено въздействие 
върху протичането му, както и изследване 
на годността за употреба по предназначение 
на ВВПИ.

8. „Специален заряд за неутрализиране/
обезвреждане на импровизирано взривно 
устройство“ е заряд от взривно вещество и/
или средство за взривяване, предназначен за 
неутрализиране на взривно устройство и/или 
негови компоненти от конструкцията, към 
който са добавени допълнителни елементи в 
конструкцията му.

9. „Дейности с ВВПИ, използвани в струк-
турно звено в ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпъл-
няващо дейности по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от 
ЗМВР“ са:

а) неутрализиране на взривни устройства, 
взривни вещества, пиротехнически изделия и 
пиротехнически смеси, както и разработване 
на технически средства, специални заряди и 
заряди за разрушители на взривни устройства 
и способи за извършване на тези дейности;

б) извършване на физико-химическо изслед-
ване и експертна оценка на взривни вещества, 
пиротехнически вещества и пиротехнически 
изделия, взривни и пиротехнически прекур-
сори;

в) извършване на моделни експерименти по 
досъдебни производства и в хода на съдебното 
производство;

г) изготвяне в лабораторни условия на 
необходимите взривни вещества и пиротех-
нически смеси за извършване на моделни 
експерименти или физико-химични анализи;

д) изготвяне и използване на заряди от 
взривни вещества, специални заряди и заряди 
за разрушители на взривни устройства при 
учебно-тренировъчни занятия и неотложни 
задачи по направление на противодействие 
на бомбения тероризъм.“

§ 13. В приложение № 4 към чл. 30, ал. 1 
в края на таблицата, след текста „При отказ 
на горния възел той се отрязва и търкател-
ната запалка се изпитва без него.“ се добавя 
следната таблица:
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„

№ 
по 
ред

Основни по-
казатели и 
качествени 
състояния

Кой проверява Н О Р М И 

Специали-
зирана ла-
боратория

Струк-
тура на 
МВР

I категория II катего-
рия

III катего-
рия IV категория

1 2 3 4 5 6 7 8

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Външен вид + + С пълни произ-
водствени данни, 
с неизтекъл срок 
на съхранение, оп-
ределен от произ-
водителя, годни за 
употреба по пред-
назначение.

Д О П У С К А Т  С Е: С изтекъл срок на 
съхранение, без 
производствени 
данни, негодни 
за употреба по 
предназначение.

Не се оп-
ределя.

Не се оп-
ределя.

Забележка.  След изтичане на срока за съхранение и употреба, определен от производителя, издели-
ята се подлагат на оценка за съответствието на продукта, за което се изготвя протокол. 
При доказване годността на изделията за употреба по предназначение и за съхранение, 
в зависимост от резултатите, срокът за съхранението и употребата им се удължава с до 
60% от сроковете, определени от производителя. 

“
§ 14. Приложение № 5 към чл. 30, ал. 3 се 

изменя така:

„Приложение № 5 
към чл. 30, ал. 3

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГО-
РИИТЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ 
И БОЕ ПРИПАСИТЕ – СОБСТВЕНОСТ НА 

МВР
I. Огнестрелно оръжие:
1. Стрелково оръжие:
1.1. първа категория – ново или намиращо 

се в експлоатация, изправно и годно за бойно 
използване, на което в канала на цевта и пат-
ронника няма следи от ръжда или раковини 
и откъртване на хрома; полетата и браздите 
в дулната част са износени на разстояние не 
повече от един калибър; оръжие, удовлетво-
ряващо изискванията за нормален бой;

1.2. втора категория – намиращо се в 
експлоатация, изправно и годно за бойно из-
ползване, чийто канал на цевта и патронника 
имат слаби следи от ръжда или раковини и 
откъртване на хрома; полетата и браздите 
в дулната част са износени на дълбочина 
повече от един калибър; при това оръжието 
удовлетворява изискванията за нормален бой;

1.3. трета категория – изискващо среден 
ремонт;

1.4. четвърта категория – изискващо ос-
новен ремонт;

1.5. пета категория – негодно оръжие, въз-
становяването на което е технически невъз-
можно или икономически нецелесъобразно.

За основни детайли, които определят пре-
минаването на оръжието в пета категория, 
да се считат:

– цевта с цевната кутия – за пушки и ка-
рабини;

– цевната кутия – за автомати и картеч-
ници;

– цевта и затворната кутия – за картечните 
пистолети;

– ложата (рамката) – за пистолети и ре-
волвери.

2. Ръчни противотанкови гранатохвър-
гачки (РПГ-7):

2.1. първа категория – нови или намиращи 
се в експлоатация, изправни и годни за бойно 
използване, на които в канала на тялото няма 
следи от ръжда или раковини и откъртване 
на хрома;

2.2. втора категория – намиращи се в екс-
плоатация, изправни и годни за бойно използ-
ване, чиито канали на тялото имат слаби следи 
от ръжда и раковини и откъртване на хрома;

2.3. трета категория – изискващи среден 
ремонт;

2.4. четвърта категория – не се установява;
2.5. пета категория – негодни за бойно 

използване, възстановяването на които е 
технически невъзможно или икономически 
нецелесъобразно.

3. Гладкоцевно, малокалибрено и пневма-
тично оръжие, газово оръжие, учебно оръжие, 
ракетни пистолети:

3.1. първа категория – ново или намиращо 
се и било в експлоатация, изправно и годно 
за използване;

3.2. втора категория – не се установява;
3.3. трета категория – изискващо среден 

ремонт;
3.4. четвърта категория – не се установява;
3.5. пета категория – негодно, възстано-

вяването на което е технически невъзможно 
или икономически нецелесъобразно.

Забележка. При преминаване на оръжието 
в по-ниска категория с виновност се заплаща 
стойността на повредените детайли, по които се 
определя категорията. При раздуване на цевите 
същите се заплащат в пълен размер.
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II. Боеприпаси:
1. Боеприпаси за стрелково оръжие (калибър 

до 14,5 мм включително):
1.1. Първа „А“ категория:
1.1.1. Произведени през 1946 г. и по-късно, 

съхранявани в заводска херметическа опаковка, 
с пълни производствени данни.

1.1.2. Произведени през 1946 г. и по-късно, 
съхранявани в херметическа опаковка, нален-
товани и в пълнителите не повече от 5 години.

1.2. Първа „Б“ категория:
1.2.1. Произведени от 1945 г. включително, 

съхранявани в заводска херметическа опаковка, 
с пълни производствени данни, в това число 
произведените във военно време, но преопако-
вани в заводите в следвоенния период (вклю-
чително и сборни заводски партиди).

1.2.2. Произведени до 1945 г. включително, 
изправни по външен вид, съхранявани в нехер-
метическа опаковка или в насипно състояние.

1.2.3. Без производствени данни.
1.2.4. Сборни складови партиди.
1.2.5. Произведени през 1946 г. и по-късно, 

съхранявани в нехерметическа опаковка, а така 
също налентовани и в пълнителите повече от 
5 години.

1.3. Втора категория – в насипно състояние, 
изискващи сортиране по вид на действие на 
куршума и степен на годност, а също така 
изискващи почистване от корозия и възстановя-
ване на отличителното боядисване на куршума.

1.4. Трета категория:
1.4.1. Осечки (с отпечатък на жилото върху 

капсула).
1.4.2. С химически неустойчиви или ба-

листически нестабилни барути (по данни от 
лабораторията).

1.4.3. С пукнатини по дулцето, корпуса и 
венеца на гилзите.

1.4.4. С побитости по куршумите и гилзите.
1.4.5. Със средна и голяма корозия по повърх-

ността на гилзите и куршумите, неподлежащи 
на почистване.

1.4.6. С клатещи се и изпадащи куршуми.
1.4.7. С големи окиси по капсулите.
1.4.8. С признаци на продължително прес-

тояване във вода или смазка.
2. Ръчни гранати:
2.1. Първа категория:
2.1.1. От всички години на производство, 

боядисани, изправни по външен вид, с пълни 
производствени данни за снарядяването.

2.1.2. Указани в точка 2.1.1 без производстве-
ни данни за снарядяването (освен гранатите 
РГ-42).

2.2. Втора категория:
2.2.1. Изискващи сортиране по степен на 

годност и боядисване.
2.2.2. Със счупени и останали в отвора или 

неразвиващи се с ръка предпазни втулки.
2.3. Трета категория:
2.3.1. С изронена резба на отвора, която не 

задържа запалката.

2.3.2. С цялостни раковини от ръжда или 
пукнатини в метала на корпуса.

2.3.3. С деформирани централни тръбички 
или с голяма корозия по тях, които пречат 
за пълното и свободно влизане на запалката.

2.3.4. С изсипващо се взривно вещество от 
отвора на гранатата.

2.3.5. Гранати Ф-1 с отвор за скъсена запалка 
„Ковешников“.

2.3.6. Гранати РГ-42 без маркировка за ши-
фъра на взривното вещество.

3. Запалки за ръчни гранати:
3.1. Първа категория:
3.1.1. Произведени (преработени) през 1946 г. 

и по-късно, съхранявани в заводска херметичес-
ка опаковка, с пълни производствени данни.

3.1.2. Произведени през 1946 г. и по-късно, 
изправни по външен вид, с пълни производ-
ствени данни, съхранявани не повече от две 
години в нехерметическа опаковка.

3.2. Втора категория – не се определя.
3.3. Трета категория:
3.3.1. Негодни за бойно използване (по ре-

зултатите от изпитанията).
3.3.2. Деформирани (смачкани), които не 

влизат в отвора на гранатата или с пукнати по 
втулката, закъснителната тръбичка или корпуса.

3.3.3. Съхранявани в нехерметическа опа-
ковка повече от две години.

4. Осветителни и сигнални патрони:
4.1. Първа категория:
4.1.1. Произведени през 1946 г. и по-късно, 

съхранявани в изправна херметическа заводска 
опаковка, с пълни производствени данни.

4.1.2. Произведени през 1946 г. и по-късно, 
съхранявани в нехерметическа опаковка, която 
е захерметизирана със смазка по установения 
начин, с пълни производствени данни.

4.2. Втора категория – подлежащи на сорти-
ране по външен вид, калибровка и изземване 
на патроните с дефекти, указани в т. 4.3.3 за 
трета категория.

4.3. Трета категория:
4.3.1. Забранени за използване (по данни от 

лабораторията).
4.3.2. С откази в действието.
4.3.3. Със следните дефекти (от сортираните 

по външен вид):
– изпъкнали капсул-възпламенители над 

дънния срез на гилзата (за 26 мм патрони);
– явни признаци на овлажняване;
– пукнатини по корпуса на патрона;
– цялостни пукнатини по гилзата;
– свободно снемащи се капачки (за реак-

тивните патрони);
– осево преместване на снарядяването;
– невлизащи в стрелящите приспособления;
– неясни опознавателни знаци.
Забележка. Когато в партидата повече от 50% 

от изделията са с дефекти, указани в т. 4.3.3 за 
трета категория, цялата партида се зачислява в 
трета категория.
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5. Противотанкови гранати ПГ-7В и ОГ-7:
5.1. Първа категория:
5.1.1. Съхранявани в херметически опаковки 

с пълна маркировка.
5.1.2. Съхранявани без херметически чували 

(ако са постъпили така от производителя), из-
правни по външен вид и с пълна маркировка.

5.1.3. Съхранявани в херметически чували с 
нарушена херметичност, изправни по външен 
вид и с пълна маркировка.

5.2. Втора категория:
5.2.1. Без маркировка или с непълна мар-

кировка (при наличие на данни за възстано-
вяването є).

5.2.2. С наличие на ръжда или лак по кон-
тактните повърхности.

5.3. Трета категория:
5.3.1. С цялостни пукнатини или побитости 

по челната част или по реактивния двигател 
с дълбочина, по-голяма от 1,5 мм.

5.3.2. С клатещ или превъртащ се с уси-
лието на ръката обтекател на челната част.

5.3.3. С липса на електроверига в челната 
част.

5.3.4. С побита или изронена резба на 
челната част.

5.3.5. С нарушена херметичност на отвер-
стията на сопловия блок.

5.3.6. С изпъкнал над повърхността на 
дъното капсул-възпламенител или калпаче, 
закриващи осовия канал (за гранатите РГ-7).

6. Барутни, стартови и маршови заряди за 
гранатохвъргачки:

6.1. Първа категория:
6.1.1. Съхранявани в херметически панели 

(пакети) с пълна маркировка по тях и опаковка.
6.1.2. Съхранявани по машините, изправни 

по външен вид и с пълна маркировка.
6.2. Втора категория – не се определя.
6.3. Трета категория:
6.3.1. Без производствени данни за барута.
6.3.2. Негодни за използване:
– с пукнатини и побитости по гилзата (за 

металните заряди);
– със скъсани торбички;
– овлажнени;
– с изпъкнали над среза на гилзата кап-

сулни втулки, неподлежащи на дозавиване, 
или с потъване (хлътване) на централния 
контакт в ЭКВ-23А спрямо дъното на гилзата 
на дълбочина, по-голяма от 1 мм;

– с деформирана резба на цокъла им, де-
формирана преходна втулка, с тежко прид-
вижване на стопора;

– с разединени контактни проводи на диа-
фрагмата;

– с раковини по диафрагмата с диаметър, 
по-голям от 3 мм, и с дълбочина, по-голяма 
от 1,5 мм;

– с преместване (превъртане) на дисковете 
от възела за форсиране един спрямо друг при 
леко усилие с ръката.

7. Готови гранатохвъргачни изстрели 
ПГ-7В и ПГ-15В (ОГ-7В):

7.1. Първа категория:
7.1.1. Сглобени от елементи първа катего-

рия, съхранявани в херметическа опаковка и 
с пълна маркировка.

7.1.2. Сглобени от елементи първа катего-
рия, съхранявани в машините или в чували с 
нарушена херметичност, изправни по външен 
вид, с пълна маркировка (зарядите, съхраня-
вани в херметични пенали).

7.2. Втора категория:
7.2.1. С граната, взривател или стартов (ме-

тателен) заряд във втора или трета категория.
7.2.2. С механически повреди (пукнатини, 

дълбоки побитости, пробойни) по предпазител-
ното калпаче на челната част на взривателя.

7.2.3. Гранатата не може да се завива или 
съединява със стартовия (метателния) заряд.

7.3. Трета категория – с взриватели, опасни 
за работа, или които не могат да се отвиват.

8. За химически вещества, утвърдени от 
министъра на здравеопазването, патрони 
с гумени, пластмасови и шокови куршуми, 
както и за светлинни, звукови и сълзотворни 
(химически) гранати се определят следните 
категории:

8.1. Първа категория – с пълни производ-
ствени данни, с неизтекъл срок на съхране-
ние, определен от производителя. Годни за 
употреба по предназначение.

8.2. Втора категория – не се определя.
8.3. Трета категория – с изтекъл срок на 

съхранение без производствени данни. Негодни 
за употреба по предназначение.

Забележка. След изтичане на срока за съхра-
нение и употреба, определен от производителя, 
изделията се подлагат на оценка за съответствието 
на продукта, за което се изготвя протокол. При 
доказване годността на продукта за употреба по 
предназначение и за съхранение, в зависимост 
от резултатите, срокът за съхранението и упот-
ребата им се удължава с до 60% от сроковете, 
определени от производителя.“

§ 15. Създава се приложение № 6 към 
чл. 53, ал. 4:

„Приложение № 6 
към чл. 53, ал. 4

УНИЩОЖАВАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА
1. Унищожаване чрез взривяване:
Чрез взривяване се унищожават капсул-

детонатори, електродетонатори, неелектричес-
ки детонатори, неелектрически конектори с 
детонатори, закъснители за детониращ шнур 
и други средства за взривяване, взривни ве-
щества и детониращи шнурове, които не са 
загубили детонационните си качества, както 
и ексудирали нитроестерни взривни веще-
ства. Нитроестерните взривни вещества се 
унищожават заедно с опаковката.

Количеството на взривни вещества, което 
може да се унищожи наведнъж чрез взривя-
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ване, се определя за всеки конкретен случай 
съобразно местните условия и изискванията/
разрешенията на полигона, кариерата или 
изготвената площадка за унищожаване.

Взривните вещества, които ще се унищожа-
ват на части (на няколко пъти), се разполагат 
зад прикритие или на безопасно разстояние 
от мястото на взривяване.

Взривните вещества за унищожаване се 
взривяват по електрически способ чрез елек-
тродетонатори или с неелектрически системи 
и с помощта на боевици от годни взривни 
вещества.

Огневият начин на взривяване при уни-
щожаване на взривни вещества се допуска по 
изключение.

При понижена детонационна способност на 
унищожаваните взривни вещества същите се 
взривяват в ями, като боевиците се поставят 
непосредствено върху взривните вещества и 
ямите се засипват с пръст. По същия начин 
се унищожават и средства за взривяване.

След завършване на унищожаването пер-
соналът, който го е извършил, проверява за 
остатъци от взривни вещества и откази. При 
наличие те се събират и унищожават.

2. Унищожаване чрез изгаряне:
Изгарянето на взривни вещества се разре-

шава при подходящи метеорологични условия.
Забранява се изгарянето на взривни вещества 

при валежи, вятър, мъгла и намалена видимост.
Чрез изгаряне се унищожават огнепроводни 

шнурове, патрони за групово или единично 
запалване на огнепроводни шнурове, взрив-
ни вещества, загубили детонационните си 
свойства, вълноводи, барути, пиротехнически 
смеси, изделия от тях.

Забранява се унищожаването чрез изгаряне 
на капсул-детонатори, електродетонатори, за-
къснители за детониращ шнур и други средства 
за взривяване.

Взривните вещества, огнепроводните шну-
рове, патроните за групово или единично 
запалване на огнепроводни шнурове и пиро-
техническите изделия се изгарят поотделно 
върху клади от горими материали, като на 
всяка клада могат да се изгарят не повече 
от 10 кг. Патроните от взривни вещества се 
разстилат на кладата в един ред така, че да 
не се допират.

При изгаряне на димни или бездимни барути 
и пиротехнически състави те се разстилат на 
пътеки не по-широки от 0,30 м, при дебелина 
на слоя не повече от 0,10 м и разстояние между 
тях не по-малко от 5 м. Разрешава се едновре-
менно да се запалят не повече от 3 пътеки.

Забранява се изгарянето на взривни веще-
ства в тяхната опаковка.

Преди изгарянето им взривните вещества 
се проверяват за средства за взривяване и при 
наличие на такива те се отстраняват.

Безопасните разстояния при изгаряне на 
взривни вещества се определят по същия начин, 
както при взривяването на такива количества.

За подпалване на кладата от подветрената 
страна се прокарва огнепроводен шнур или 
пътека от леснозапалими материали (дървени 
стружки/стърготини, сухи храсти, хартия) с 
дължина най-малко 5 м.

Подпалването се извършва само след за-
вършване на подготвителните работи и оттегля-
нето на персонала на безопасно разстояние или 
в укритие. След запалване на огнепроводния 
шнур или пътеката взривникът/служителят 
незабавно отива в укритието или се оттегля 
на безопасно място.

Кладата се изгражда с достатъчен обем, за 
да не се налага добавянето на горивен материал 
по време на изгарянето на взривните вещества.

Приближаването към мястото на унищожа-
ване се разрешава след изгарянето на взривните 
вещества и кладата.

След изгарянето персоналът, извършващ 
тази дейност, проверява за неизгорели взрив-
ни вещества, като разравя пепелта с дървена 
лопата или гребло, събира остатъците и ги 
изгаря допълнително.

Към изгаряне на следващите взривни веще-
ства се пристъпва само след като се установи, 
че на площадката няма остатъци от взривни 
вещества и огън от предишното изгаряне и че 
площадката е напълно изстинала.

3. Използване или унищожаване на опаков-
ката на взривни вещества:

Опразнената опаковка се преглежда и 
почиства грижливо от остатъци от взривни 
вещества.

Дървената опаковка от взривни вещества, 
съдържащи нитроестери, се проверява и за 
наличие на следи от ексудат и при наличие на 
такива се измива с алкален разтвор.

Преди всяко изнасяне от склада опаков-
ката се проверява за останали в нея взривни 
вещества.

Негодната за повторна употреба опаковка (с 
остатъци по нея от взривни вещества, с нару-
шена цялост и др.) се унищожава чрез изгаряне 
при спазване на изискванията на чл. 53.“

Заключителни разпоредби
§ 16. В 6-месечен срок след влизането в сила 

на постановлението министърът на вътреш-
ните работи утвърждава вътрешни правила за 
съхранението на служебни огнестрелни оръ-
жия и боеприпаси, зачислени от изпращащата 
държава членка или от Европейската агенция 
за гранична и брегова охрана на редовния пер-
сонал на Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и на оперативния персонал от 
състава на Постоянния корпус на европейската 
гранична и брегова охрана, разположен на 
територията на Република България.

§ 17. В 6-месечен срок след влизането 
в сила на постановлението директорът на 
Главна дирекция „Жандармерия, специални 
операции и борба с тероризма“ утвърждава 
мерки за безопасност при работа с взривни 
вещества, използвани в структурното звено 



БРОЙ 16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  27   

в ДСОБТ – ГДЖСОБТ, изпълняващо дей-
ности по чл. 39, ал. 5, т. 5 и 6 от ЗМВР, които 
включват:

1. Основни мерки за безопасност при дей-
ности, свързани с взривни вещества и средства 
за взривяване.

2. Мерки за безопасност при огневи начин 
на взривяване.

3. Мерки за безопасност при електрически 
начин на взривяване.

4. Мерки за безопасност при дейности с 
неелектрическа инициираща система.

5. Мерки за безопасност при дейности, 
свързани с използване на специални заряди 
и разрушители на взривни устройства.

Министър-председател:  
Кирил Петков

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

1064

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на образова-
нието, научните изследвания и технологиите 
между правителството на Република България 

и правителството на Държавата Катар
(Одобрено с Протоколно решение № 52.27 от 
18 декември 2019 г. на Министерския съвет и 
утвърдено с Решение № 314 от 8 май 2020 г. на 
Министерския съвет. В сила от 13 май 2020 г.)

Правителството на Република България, 
представлявано от Министерството на об-
разованието и науката, и правителството на 
Държавата Катар, представлявано от Ми-
нистерството на образованието и висшето 
образование, наричани по-нататък „Догова-
рящите страни“, 

Водени от желанието да затвърдят и да 
разширят приятелските връзки, да насърчат 
и да засилят сътрудничеството в сферите на 
общото образование, висшето образование, 
научните изследвания и технологиите между 
двете държави, както и да постигнат целите 
и задачите от взаимен интерес, предвид за-
коните и разпоредбите, приложими в двете 
държави, се споразумяха за следното:

I: Основи на сътрудничеството

Член 1
Договарящите страни развиват сътруд-

ничество между двете държави във всички 
образователни и научни области в рамките 
на настоящото Споразумение на основата на:

1. Равенство и зачитане на взаимните 
интереси.

2. Спазване на националното законодател-
ство във всяка от двете държави.

3. Осигуряване на равностойна и ефек-
тивна защита на правата на интелектуалната 
собственост съгласно законодателството на 
Договарящите страни и международните 
договори, по които Република България и 
Държавата Катар са страни.

4. Споделяне на правата на интелектуалната 
собственост между участниците, произтича-
щи от проекти за сътрудничество в рамките 
на това Споразумение, с оглед на приноса 
на всяка от страните съобразно условията, 
приети от страните.

II: Общо образование

Член 2
Договарящите страни, в рамките на общия 

интерес насърчават развитието на постиже-
нията в общата образователна система във 
всяка от двете държави, ще дават приоритет 
на сътрудничеството по темите в следните 
подобласти:

1. управление на училището;
2. обучение и преподаване;
3. учебните програми;
4. професионално развитие на педагогиче-

ските специалисти;
5. необходимостта от допълнителна под-

крепа на учениците;
6. оценяване на постиженията на учите-

лите, директорите и другите педагогически 
специалисти за осигуряване на качество на 
образованието;

7. оценка на постиженията на учениците;
8. съвременни методи на преподаване, 

използвани или развити от някоя от Догова-
рящите страни;

9. технологии, използвани или развити от 
някоя от Договарящите страни, за преподаване 
на чужди езици.

Член 3
Договарящите страни поощряват, в рам-

ките на сътрудничеството за развитие на 
компетенциите, ресурсите или познанието по 
предметите, споменати в предходния член, 
възприемането на най-ефективните и подхо-
дящи форми и средства на сътрудничество, 
така както са изисквани от естеството на 
съответния предмет, и в частност:

1. размяна на визити на делегации от спе-
циалисти и експерти в областите, споменати 
в предходния член 2;

2. обмен на информация и опит в областта 
на политиките и решенията, приети от всяка 
от Договарящите се страни;

3. обмен на проучвания и достижения 
между Договарящите се страни;
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4. организиране на съвместни обучителни 
курсове и семинари.

Член 4
Договарящите се страни ще насърчават 

сътрудничеството между училищата в двете 
държави чрез:

1. размяна на визити на ученически деле-
гации и училищни спортни отбори;

2. организиране на образователни, науч-
ни, художествени и литературни училищни 
изложения.
III: Сферата на висшето образование, науч-

ните изследвания и технологиите

Член 5
Договарящите се страни ще насърчават 

и задълбочават връзките си в областта на 
висшето образование, научните изследвания 
и технологиите в съответствие с това Спо-
разумение.

Член 6
Договарящите се страни ще насърчават 

обмена на информация за образователни до-
кументи, издавани от висшите училища на 
двете държави, както и за нормативната уредба, 
регламентираща академичното признаване на 
образованието, придобито в чужбина.

Член 7
Договарящите се страни ще насърчават 

обмена на информация, документи и ресурси 
относно културата, цивилизациите, историята 
и географията на двете страни, за да осигу-
рят правилното отразяване на тези аспекти 
в научни трудове, учебници и други учебни 
пособия.

Член 8
Договарящите се страни ще насърчават 

обмен на информация по въпроси, свързани 
с оценяване на качеството и акредитацията 
във висшите училища, както и ще насърчават 
сключването на споразумения, свързани с 
организацията и ръководството на научните 
изследвания, както и сътрудничеството в 
областта на магистърските и докторските 
програми и научните изследвания, съгласно 
законодателството на двете държави в областта 
на висшето образование.

Член 9
Договарящите се страни ще насърчават 

сътрудничеството помежду си чрез органи-
зиране на научни семинари и лекции, конфе-
ренции и обучения по теми от общ интерес и 
в съответствие със стратегическите планове 
на съответните организации. Реализирането 
на сътрудничество чрез финансиране на съв-
местни проекти на конкурсен принцип ще 
се осъществява в зависимост от условията и 
изискванията на съответните финансиращи 
организации в двете страни.

IV: Общи разпоредби

Член 10
Механизмите, които ще бъдат следвани във 

всички предложени области на сътрудничест-
во, ще бъдат координирани и съгласувани в 
съответствие с предмета на сътрудничеството 
и нуждите на органите по сътрудничество в 
двете държави чрез съгласувани комуника-
ционни канали.

Член 11
Членовете на делегации, участващи в 

семинари, курсове, конференции и всички 
други въпроси, имащи връзка с размяната 
на посещения между Договарящите страни, 
както и датите и продължителността на тези 
семинари и срещи ще бъдат определени чрез 
съгласувани комуникационни канали, като 
другата Договаряща страна следва да бъде 
уведомена поне четири (4) месеца преди на-
срочената дата. Всички посещения следва да 
бъдат съобразени с финансовите възможности 
на страните.

Член 12
Изпращащата страна ще поеме пътните 

разходи за отиване и връщане на собствена-
та си делегация в приемащата страна, както 
и медицинската застраховка, а приемащата 
страна ще поеме разходите по настаняване, 
транспорт във вътрешността на страната 
на членовете на делегацията, участващи в 
семинари, конференции, курсове и други 
събития, имащи отношение към клаузите 
на споразумението, и лечението при спешни 
случаи на делегациите на другата Договаряща 
страна съгласно действащата в двете страни 
нормативна база. 

Член 13
Всеки спор, който може да възникне между 

Договарящите се страни, засягащ интерпре-
тацията или изпълнението на това Спора-
зумение, ще се урежда по взаимно съгласие 
чрез консултации и сътрудничество между 
двете страни.

Член 14
Изменението на това Споразумение или 

текстове от него могат да бъдат направени 
чрез писмено споразумение между Договаря-
щите се страни. Такива изменения влизат в 
сила в съответствие с процедурата, посочена 
в чл. 15 на това Споразумение.

Член 15
Това Споразумение влиза в сила от датата 

на взаимното писмено уведомление на До-
говарящите страни, по дипломатически път, 
след изпълнението на необходимите законови 
процедури на националното законодателство, 
като за такава ще се счита датата на приемане 
на последното уведомление, издадено от една 
от Договарящите страни. 
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Споразумението ще остане в сила за пе-
риод от три (3) години и автоматично ще се 
подновява за едни и същи периоди, освен ако 
някоя от Договарящите страни по диплома-
тически път не уведоми писмено другата за 
своето желание да прекрати Споразумението 
поне шест (6) месеца преди датата на него-
вото изтичане.

Прекратяването на това Споразумение не 
засяга съществуващите или продължаващите 
програми и проекти до тяхното приключване, 
освен ако Договарящите страни се споразу-
меят за друго.

Като доказателство за горепосоченото 
долуподписаните страни, упълномощени от 
техните съответни правителства, подписаха 
това Споразумение.

Подписано в гр. Доха на 12 януари 2020 г. 
в два оригинални екземпляра на български, 
арабски и английски език, като трите екзем-
пляра са еднакво автентични. В случай на 
противоречие английският текст се взема 
под внимание.

За правителството на 
Република България: 
Красимир Вълчев,
министър на образова-
нието и науката

За правителството на 
Държавата Катар:

Мохамед Абдул Уахед 
Али Ал Хамади,

министър на образова-
нието и висшето 

образование
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СПОРАЗУМЕНИЕ 
между Министерството на образованието и 
науката на Република България и Министер-
ството на висшето образование на Република 
Куба за сътрудничество в областта на висшето 

образование
(Одобрено с Решение № 825 от 25 ноември 
2021 г. на Министерския съвет. В сила от да-
тата на подписването му – 8 февруари 2022 г.) 

Преамбюл
Министерството на образованието и наука-

та на Република България и Министерството 
на висшето образование на Република Куба, 
наричани по-долу „Страните“:

Ръководени от желанието да развиват 
сътрудничеството в областта на висшето об-
разование, науката и културата между двете 
Страни,

Водени от желанието да продължават да 
развиват и задълбочават традиционните из-
ключително приятелски отношения между 
двете Страни и двата народа,

Въз основа на принципите на равенството 
и взаимноизгодното сътрудничество,

Работейки в съответствие с националните 
законодателства на своите Страни,

се споразумяха за следното:

Член 1

Цел на Споразумението
Основната цел на Споразумението е Стра-

ните да съдействат за продължаване и раз-
ширяване на сътрудничеството в областта на 
висшето образование и да си разменят експерти 
за съгласуване на конкретните направления 
на сътрудничеството.

Член 2
Области на сътрудничество. Обхват

1. Страните се договарят да си предоставят 
взаимно актуална информация и докумен-
тация по история, география, икономическо 
и социално развитие с цел да разполагат с 
точна и вярна информация в съответните 
области в учебниците и енциклопедиите на 
двете Страни.

2. Страните подкрепят прякото сътруд-
ничество между висшите училища, уни-
верситетските библиотеки и издателствата 
на двете Страни с цел осъществяване на 
съвместни проекти.

3. Страните подкрепят развитието на 
сътрудничеството между университетите 
и институциите за висше образование на 
двете държави и подписването на преки 
споразумения между тях. 

4. Страните си разменят информация 
относно структурата, съдържанието и ор-
ганизацията на своите системи за висше 
образование, учебни планове и програми, 
учебници, учебни помагала и друга лите-
ратура, свързана с проблемите на висшето 
образование. 

5. Страните подпомагат подписването на 
договори между университетите, насочени 
към стимулиране на студентската мобил-
ност, академичния обмен и обмена на из-
следователи, реализирането на съвместни 
проекти в специалности от взаимен инте-
рес, публикуването на статии, съвместното 
провеждане на събития и други дейности от 
взаимен интерес.

6. Страните поощряват взаимното учас-
тие в олимпиади, конкурси и други подобни 
международни прояви.

7. Страните обменят информация и по-
кани за участие в международни конфе-
ренции, симпозиуми и конгреси в областта 
на образованието и науката и насърчават 
взаимните посещения на учени и лектори, 
които да споделят опита и постиженията в 
областта на висшето образование.

Настоящото Споразумение не изключва 
осъществяването на други инициативи за 
обмен в сферата на висшето образование, 
които да бъдат договорени предварително 
по дипломатически път.
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Член 3
Координация

Страните създават смесена комисия, състо-
яща се от равен брой представители от двете 
Страни, за изготвянето на Междуправител-
ствено споразумение за взаимно признаване 
на обучение, научни звания и дипломи за 
висше образование.

Член 4
 Общи и финансови разпоредби

При посещения на официални делегации 
от двете Страни за изпълнение на настоящото 
Споразумение приемащата Страна гарантира 
следните условия съгласно действащите в 
страната разпоредби:

а) настаняване и храна;
б) вътрешен транспорт за предвидените 

дейности;
в) спешна медицинска помощ.
Изпращащата Страна най-малко три месеца 

преди изпращането на делегация информира 
приемащата Страна за състава на делегаци-
ята, интересуващите ги проблеми и работна 
програма, местата, които желаят да посетят, 
както и датата на пристигането им.

Приемащата Страна съобщава своето 
становище на изпращащата Страна един ме-
сец преди предлаганата дата на пристигане. 
Изпращащата Страна съобщава точната дата 
на пристигането на делегацията най-малко 
десет дни предварително.

Член 5 
Срок на действие

Настоящото Споразумение влиза в сила от 
датата на неговото подписване и ще е валидно 
до 31 декември 2024 г. 

Действието му ще бъде продължено за 
период от още 3 години, освен ако някоя от 
Страните не го денонсира с уведомление в пис-
мена форма по дипломатически път най-малко 
6 месеца преди изтичането на уговорения срок.

Всички спорове и разногласия, свързани 
с тълкуването и/или изпълнението на на-

стоящото Споразумение, се решават чрез 
приятелски преговори и консултации между 
страните.

Настоящото Споразумение се подписа на 
8 февруари 2022 г. в два оригинални екзем-
пляра на български и испански език, по един 
за всяка от страните.

За Министерството на 
образованието и науката 
на Република България:
Тодор Кънчевски,
извънреден и пълно-
мощен посланик на 
Репуб лика България
в Куба

За Министерст вото 
на висшето 

образование
на Репуб лика Куба:

Хосе Рамон 
Саборидо Лоиди,

министър 
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МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2 от 12.08.2016 г. за приемане и премест-
ване на ученици в училищата по изкуствата 
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 
от 2017 г., бр. 81 от 2018 г. и бр. 88 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 19, т. 1 след думата „фагот“ се 
поставя запетая и се добавя „саксофон“.

§ 2. В чл. 21, т. 2, буква „б“ след думата 
„фагот“ се поставя запетая и се добавя „сак-
софон“.

§ 3. В чл. 25, т. 2 след думата „фагот“ се 
поставя запетая и се добавя „саксофон“.

§ 4. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думата „фагот“ се пос-

тавя запетая и се добавя „саксофон“.
2. В ал. 3 след думата „фагот“ се поставя 

запетая и се добавя „саксофон“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: 

Атанас Атанасов
998
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № 8121з-139 
от 7 февруари 2022 г.

относно допълнение на приложение № 3 към Запо-
вед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвържда-
ване на Класификатор на длъжностите в МВР за 
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, 
доп. със Заповед № 8121з-424 от 15.03.2017 г., изм. 
и доп. със Заповед № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., 
доп. със Заповед № 8121з-76 от 26.01.2018 г., доп. 
със Заповед № 8121з-541 от 21.05.2018 г., изм. и 
доп. със Заповед № 8121з-205 от 19.02.2020 г., 
доп. със Заповед № 8121з-274 от 6.03.2020 г., изм. 
и доп. със Заповед № 8121з-910 от 21.08.2020 г., 
доп. със Заповед № 8121з-1118 от 8.10.2020 г., изм. 
и доп. със Заповед № 8121з-488 от 19.04.2021 г.

На основание чл. 33,  т. 9 и чл. 143,  ал. 2 от 
Закона за Министерството на вътрешните работи 
нареждам:

Приложение  № 3  „Класификатор  на  длъж-
ностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, 
т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР „В. Лица, работещи по 
трудово  правоотношение“  се  допълва,  като  в 
раздел  I.  „Ръководни,  аналитични и приложни 
специалисти  с  висше  образование“,  „Образова-
телно-квалификационна  степен  професионален 
бакалавър по…“ се създава ред № 18:

„

18 Масажист (за лица с увредено 
зрение)

3255 5003

“
Заповедта влиза в сила от датата на издаване. 

Министър: 
Б. Рашков
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-22 
от 17 януари 2022 г.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за хра-
ните нареждам:

1. Утвърждавам Списък на признатите нату-
рални минерални води, добивани и бутилирани 
на територията на Република България, съгласно 
приложение № 1, Списък на признатите натурални 
минерални води, добивани на територията на трети 
държави, съгласно приложение № 2, Списък на 
признатите изворни води, добивани и бутилирани 
на територията на Република България, съгласно 
приложение № 3 и Списък на признатите изворни 
води, добивани на територията на трети държави, 
съгласно приложение № 4.

2. Отменям Заповед № РД-01-134 от 9.05.2019 г. 
(ДВ, бр. 46 от 2019 г.).

3.  Заповедта  да  се  обнародва  в  „Държавен 
вестник“.

Министър: 
Ас. Сербезова

Приложение № 1  
към т. 1

Списък на признатите натурални минерални води, добивани и бутилирани на територията 
на Република България

№ по 
ред Търговско наименование Име на находището Място 

на експлоатация
1. БАНКЯ Банкя Банкя
2. БЯЛАТА ВОДА Долна баня – Бялата вода Долна баня

3. Велинград ALCALIA
(Velingrad ALCALIA) Велинград – Чепино Велинград

4. Водица Район „Североизточна България“ – 
малмоваланжски водоносен хоризонт Водица

5. ГОРНА БАНЯ
(GORNA BANIA) София – Горна баня Горна баня

6. Горна Баня
(Gorna Bania) София – Горна баня Горна баня

7. DEVIN Девин Девин
8. Dragoynovo Драгойново Драгойново

9. КНЯЖЕВО
(KNIAJEVO) София – Княжево Княжево

10. КНЯЖЕВСКА София – Княжево Княжево
11. КОМ Бързия Бързия
12. ЛеновО Леново Леново
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№ по 
ред Търговско наименование Име на находището Място 

на експлоатация

13. МИХАЛКОВО
(MIHALKOVO) Михалково Михалково

14. ПИРИН
(PIRIN) Баничан Баничан

15. ХИСАР МИЛЕНИУМ
(HISSAR MILLENNIUM) Старо Железаре Старо Железаре

16. Хисар Хисаря Хисаря

17. Хисар Хисаря Хисаря

18. ХИСАРЯ Хисаря Хисаря

19. – Шивачево Шивачево

Приложение № 2  
към т. 1 

Списък на признатите натурални минерални води, добивани на територията на трети държави

№ по 
ред

Търговско 
наименование Име на водоизточника Място на експлоатация

1. ПЕЛИСТЕРКА  Меджитлия 
(Medzitlija F.Y.R.O.M.)

Меджитлия (Medzitlija F.Y.R.O.M.)
Република Северна Македония

Приложение № 3  
към т. 1 

Списък на признатите изворни води, добивани и бутилирани на територията на Република България

№ по 
ред

Търговско 
наименование

Идентификационен код и наименование на подземното 
водно тяло/извора

Място 
на експлоатация

1. Ароница
BG3G00000NQ018 „Неоген – Кватернерен водоносен 

хоризонт“
Златитрап

2. БАЛДАРАН BG3G00000PgN020 „Пукнатинни води – Пещера – Дос пат“ Девин

3. Бачково
BG3G00000Pt046 „Пукнатинни води – Централно 

Родопски комплекс“
Бачково

4. ДАРА BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“ Дивчовото

5. DEVIN
BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води – Пещера – 

Доспат“
Девин

6. EGO
BG1G000000N033 „Порови води в Неогена – Софийска 

котловина“
Петърч

7. Китка BG2G000J3K1041 „Малмваланжски водоносен хоризонт“ Нови пазар

8. Ледина BG1G0000TJK044 „Карстови води в Западния балкан“ Мездра

9.
МИХАЛКОВО
(MIHALKOVO)

BG3G00000Pt050 „Карстови води в Централно 
Родопски комплекс“

Михалково

10.
ПЕРСЕНА
(PERSENA)

BG3G00000Pt041 „Карстови води в Централно 
Родопски масив“

Орехово

11. Pure H2O
BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води – Пещера – 

Доспат“
Брацигово

12. Рилана BG4G000000N014 „Порови води в неоген – Благоевград“ Стоб

13. Рилец
BG4G000PzC2021 „Пукнатинни води в Южнобългарски 

гранити“
Рила

14. Севтополис
BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген-Кватернер – 

Казанлъшка котловина“
Казанлък

15.
Стойна
(Stoyna)

BG4G000000N012 „Порови води в Неоген – Сандански“ Катунци

16 –
BG3G00000Pt050 „Пукнатинни води в Централно 

Родопски комплекс“
Михалково
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Приложение № 4  
към т. 1 

Списък на признатите изворни води, добивани на територията на трети държави 

№ по 
ред

Търговско 
наименование Име на водоизточника Място на експлоатация

1. РОСА Власина – Топли До Власина, Република Сърбия

2. Abant/Абант ГЕЙИКТЕПЕ/
GEYIKTEPE

Мамурийе Махаллеси Гейиктепе Мевкии 
Гьолчюк, Република Турция

3. HAMIDIYE Кемербургаз Егрикемер Мевкии Кемербургаз/Еюпсултан, 
Република Турция
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Чл. 5. (1) Всеки зъботехник регистрира и уп-
ражнява професията си в регистрирани самостоя-
телни медико-технически лаборатории съобразно 
действащите нормативни разпоредби в Република 
България.

(2) Зъботехникът няма право да прикрива или 
да подпомага по какъвто и да е начин лица, които 
незаконно упражняват зъботехническа практика.

(3) Зъботехникът няма право да допуска не-
правоспособни лица да извършват зъботехническа 
дейност в неговата лаборатория освен обучаващи 
се студенти.

(4) Зъботехникът е длъжен да не допуска не-
контролиран достъп до материалите в неговата 
лаборатория.

Чл. 6. (1) Управителят на самостоятелна меди-
ко-техническа лаборатория възлага на персонала 
изпълнението  на  определени  функции,  които 
отговарят  на  техните  квалификации,  умения  и 
опит и са съобразени с действащите нормативни 
актове в Република България.

(2) Управителят на самостоятелната медико-
техническа лаборатория ръководи, контролира и 
отговаря за работата на целия персонал.

Чл. 7. Зъботехникът  няма  право  да  приема 
поръчки от лекари по дентална медицина, упраж-
няващи  дейности  в  нарушение  на  действащата 
нормативна уредба, и нерегистрирани по законо-
установения ред практики.

Раздел II 
Представяне на зъботехническата дейност

Чл. 8. (1)  Зъботехникът,  както  и  лечебните 
заведения не могат да използват за своята дейност 
търговска реклама.

(2) Зъботехникът представя своята дейност по 
подходящи начини, съобразени с действащите в 
Република България нормативни актове и  този 
кодекс.

Чл. 9. (1) Представянето на зъботехническата 
дейност по чл. 8, ал. 2 се извършва чрез оповес-
тяване на всички или на част от следните данни:

1. име и вид на лечебното заведение;
2. адрес, телефон, електронна поща и/или други 

средства за контакт;
3. работно време;
4. видове дейности, които се извършват в ле-

чебното заведение;
5. имена на зъботехниците;
6. валидни квалификации, придобити научни 

степени и заемани академични длъжности;

ЗАПОВЕД № РД-01-41 
от 26 януари 2022 г.

На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за 
съсловните организации на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински специа-
листи, на зъботехниците и на помощник-фарма-
цевтите нареждам:

Утвърждавам Кодекс  за професионална  ети-
ка  на  специалистите  по  зъботехника,  приет  на 
Първия  конгрес  на  Българската  асоциация  на 
зъботехниците (състоял се на 31 май 2019 г.) и на 
Извънреден конгрес на Българската асоциация на 
зъботехниците (състоял се на 4 септември 2021 г.), 
съгласно приложението.

Министър: 
Ас. Сербезова

КОДЕКС 
за професионална етика на специалистите по 

зъботехника

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Този  кодекс  съдържа  задълженията 
на зъботехническото съсловие, произтичащи от 
практикуването на професията. В него са отразени 
моралните принципи и критериите за професио-
нално поведение на зъботехниците.

Чл. 2. (1)  Всеки  зъботехник,  упражняващ 
професията си на територията на Република Бъл-
гария, е длъжен да бъде вписан в регистъра на 
регионалната колегия на Българската асоциация на 
зъботехниците (БАЗ), да плаща редовно членския 
си внос съгласно изискванията на Устава на БАЗ 
и да спазва този кодекс.

(2) Всеки зъботехник е длъжен да упражнява 
компетентно, своевременно и качествено своята 
професионална дейност.

(3) Всеки зъботехник е длъжен да осигури при 
своята  професионална  дейност  всички  условия, 
необходими за нейното качествено изпълнение.

Чл. 3. Всеки зъботехник трябва да избягва всяко 
действие или бездействие, което може да навреди 
на неговия личен и професионален престиж, да 
накърни честта и достойнството на зъботехниче-
ското съсловие или да компрометира доверието 
на обществото в това съсловие.

Чл. 4. Всеки зъботехник е длъжен да познава и 
спазва нормативните актове, които регламентират 
неговата дейност.
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7. наличие или липса на договорни отношения 
със здравноосигурителни институции;

 8. други релевантни факти и обстоятелства. 
(2) Информацията по ал. 1 задължително се 

представя на български език.
(3) Зъботехникът няма право да рекламира сво-

ята дейност, посочвайки конкретни цени в медии 
и онлайн пространството и използвайки методи 
на  промоции  и  намаления  на  услугите,  които 
предоставя. Същото се отнася и за изработване 
на печатни рекламни материали.

(4) Зъботехник, който е преместил практиката 
си, може да постави на предишния адрес инфор-
мационна табела за новия адрес на практиката за 
срок до една година при спазване на действащите 
в страната нормативни актове.

(5) Името на зъботехник, който вече не практи-
кува, не може да се използва от неговите приемници 
за период по-дълъг от една година без неговото 
(или на неговите наследници) писмено съгласие.

Чл. 10. Зъботехникът няма право да обявява 
или  представя  своята  дейност  по  неверни  или 
заблуждаващи начини, които:

1. съдържат твърдения или намеци за превъз-
ходство на зъботехника пред останалите зъботех-
ници, които не подлежат на обективна проверка 
от обществото;

2. невярно представят или пропускат определен 
факт, необходим за достоверното представяне на 
дейността;

3. съдържат твърдения или намеци за квалифи-
кация, която зъботехникът не притежава;

4. изтъкват непризнати научни степени;
5. изтъкват обстоятелства, нямащи конкретно 

отношение  към  зъботехническата  практиката, 
например  заемане на административна или из-
борна длъжност;

6.  накърняват  престижа  и  достойнството  на 
зъботехническото съсловие.

Чл. 11.  (1)  Зъботехникът може  да  поддържа 
сам или да възлага на други лица да поддържат 
от негово име негова интернет страница и про-
фил в социалните мрежи в интернет, съдържащи 
професионална информация за него, без това да 
противоречи на действащите в страната норма-
тивни актове.

(2)  Интернет  страницата/профилът  съдържа 
следните данни:

1. име и адрес на практиката;
2. телефон и електронна поща, а при необхо-

димост – и други средства за контакт;
3. придобити валидни квалификации, придобити 

научни степени и заемани академични длъжности;
4. евентуално наличие или липса на необхо-

димите по закон разрешения, регистрации и на 
договорни  отношения  със  здравноосигурителни 
институции, като се посочат и интернет страни-
ците на органите по разрешенията/регистрациите.

(3) Зъботехникът следва да актуализира свое-
временно информацията на интернет страницата/
профила си.

(4) Зъботехникът е длъжен да контролира съ-
държанието на интернет страницата/профила си, 
включително и действията на лицата, на които е 
възложил създаването и поддръжката им.

(5) Зъботехникът е длъжен да не допуска ин-
тернет  страницата  и  профилът му  да  съдържат 

непрофесионална  информация  и  информация 
от  възхваляващ,  подвеждащ  и/или  сравняващ 
характер. Информацията на интернет страницата 
и в профила трябва да бъде обективна, честна, 
лесноразбираема и в съответствие с действащите 
в страната нормативни актове.

Раздел III 
Взаимоотношения с лекарите по дентална 

медицина 

Чл. 12. (1) Зъботехникът следва да изпълнява 
предписани от лекар по дентална медицина специ-
фични технически дейности и да произвежда специ-
ализирани медицински изделия. При съмнение или 
явна технологична невъзможност за изпълнение 
на поръчката следва да се направи допълнителна 
консултация с възложителя на дейността (лекар 
по дентална медицина) и постигнатото решение 
да се обективира писмено (в писмен документ).

(2) В случай на  спор от професионален или 
друг характер между зъботехник и лекар по ден-
тална медицина страните са длъжни да положат 
усилия за неговото колегиално уреждане, а при 
неразрешаване на спора – да потърсят съдействие 
от комисиите по професионална етика на регио-
налните колегии на БАЗ и районните колегии на 
БЗС, в чийто регистър са вписани.

Раздел IV
Взаимоотношения с другите членове на съсловието

Чл. 13. Зъботехникът следва да проявява коле-
гиалност и уважение в отношенията си със своите 
колеги и в изказванията за тях пред трети лица.

Чл. 14. Зъботехникът се въздържа от неуважи-
телни коментари пред пациентите по отношение на 
действията или становищата на други зъботехници.

Чл. 15.  Зъботехникът  при  поискване  може 
да съдейства на други зъботехници и лекари по 
дентална медицина в рамките на своята компе-
тентност и съобразно този кодекс.

Чл. 16. (1) Зъботехникът няма право да прави 
публични изявления, с които да уронва достойн-
ството на зъботехническото съсловие. 

 (2) В случай на спор от професионален или 
друг характер между зъботехници те са длъжни 
да положат усилия за неговото колегиално уреж-
дане, а при неразрешаване на спора – да потърсят 
съдействие от комисията по професионална етика 
на регионалната колегия на БАЗ. 

Раздел V
Квалификация

Чл. 17.  Зъботехникът  поддържа  и  повишава 
своите професионални знания и умения.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен.  Кодексът  е  приет  на 

Първия  конгрес  на  Българската  асоциация  на 
зъботехниците (състоял се на 31 май 2019 г.) и на 
Извънреден конгрес на Българската асоциация на 
зъботехниците (състоял се на 4 септември 2021 г.) 
и е утвърден от министъра на здравеопазването на 
основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за съсловните 
организации  на  медицинските  сестри,  акушер-
ките  и  асоциираните медицински  специалисти, 
на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.
970
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-15 
от 30 ноември 2021 г.

На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1, 
ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общатa ор-
ганизация на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз във връзка със Заявление с 
рег. № 70-4720 от 1.10.2021 г., Сертификат за акре-
дитация с peг. № 6 ОСП от 30.09.2021 г. със срок 
на валидност до 30.09.2025 г., Заповед № А 598 от 
30.09.2021 г., издадена от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“, и Заповед 
№ РД-09-1158 от 30.11.2021 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите разрешавам на 
„Булгарконтрола“ – АД, с ЕИК 831635265 и ад-
рес: София, район „Средец“, ул. Парчевич № 42:

I. Да извършва сертификация на биологично 
производство и продукти съгласно: Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно  биологичното  производство  и  етике-
тирането на биологични продукти и за отмяна 
на Регламент  (ЕИО) № 2092/91  (OB, L 189 от 
20.07.2007 г.)  и Регламент  на Комисията  (ЕО) 
№ 889/2008  от  5  септември  2008 г.  за  опреде-
ляне на подробни правила  за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно 
биологичното  производство  и  етикетирането 
на  биологични  продукти  по  отношение  на 
биологичното  производство,  етикетирането  и 
контрола (OB, L 250 от 18.09.2008 г.) с продуктов 
обхват:  живи  или  непреработени  земеделски 
продукти;  преработени  земеделски  продукти, 
предназначени за храна; фуражи; посадъчен и 
посевен материал.

ІІ. Да извършва сертификация на биологично 
производство  и  продукти  съгласно  Регламент 
(ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното 
производство  и  етикетирането  на  биологич-
ни  продукти  и  за  отмяна  на  Регламент  (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета  (OB, L 150, 14.6.2018 г.) 
с продуктов обхват: непреработени растения и 
растителни продукти, включително семена и друг 
растителен репродуктивен материал; домашни 
животни и непреработени животински проду-
кти;  преработени  селскостопански  продукти, 
предназначени за храна; фуражи.

I I I .  Акредитацията  за  Регламент  (ЕО) 
№ 834/2007  и  Регламент  на  Комисията  (ЕО) 
№ 889/2008 е валидна до 31.12.2021 г.

IV. Акредитацията по Регламент (ЕС) 2018/848 
е валидна от 1.01.2022 г.

Разрешението е валидно до 30.09.2025 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-15

Министър: 
Хр. Бозуков

1033

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-07 
от 31 декември 2021 г.

На  основание  чл. 18,  ал. 1  и  чл. 21,  ал. 3, 
т. 1, ал. 6 и 7 и чл. 21а, ал. 2 от Закона за при-
лагане на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз във 
връзка със Заявление № АО-1783 от 29.10.2021 г., 
документи  с № RvA-F006-1-UK и № RvA-F105-
UK,  удостоверяващи,  че  е  открита  процедура 
по  преакредитация  на  „Контрол Юнион Сер-
тификейшънс Б.В. – Нидерландия“,  и  Заповед 
№ РД-09-1239 от 31.12.2021 г. на министъра на 
земеделието, храните и горите разрешавам на 
„Контрол Юнион Сертификейшънс Б.В. – Ни-
дерландия“,  с БУЛСТАТ № 148116122 и  адрес: 
София 1000, ул. Г. С. Раковски № 99, ет. 7, ап. 8, 
9 и 9А, да извършва сертификация на биологично 
производство  и  продукти  съгласно  Регламент 
(ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното 
производство  и  етикетирането  на  биологич-
ни  продукти  и  за  отмяна  на  Регламент  (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета  (ОВ, L 150, 14.6.2018 г.) 
с продуктов обхват: живи животни или непре-
работени  земеделски  продукти;  преработени 
земеделски продукти, предназначени за храна; 
фуражи; посадъчен и посевен материал, дрожди, 
използвани за храна или фураж, аквакултури и 
продукти от тях.

Настоящото  разрешение  се  издава  за  срок 
от изтичането на действащото разрешение до 
приключване на процедурата по преакредитация, 
но не по-дълъг от 6 месеца.

МЗХГ, Рег. № BG-BIO-07
Министър: 
И. Иванов

1032

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-18 
от 19 януари 2022 г.

На  основание  чл. 18,  ал. 1,  чл. 21,  ал. 3, 
т. 1,  ал. 6  и  7,  чл. 21а,  ал. 2  от  Закона  за 
прилагане  на  Общата  организация  на  паза-
рите на земеделски продукти на Европейския 
съюз  във  връзка  със  заявления  № АО-1851 
от  8.11.2021 г.  и  № АО-1851  от  18.11.2021 г., 
документи с № 899-2 и № 7074 от Гръцка сис-
тема  за  акредитация,  удостоверяващи,  че  е 
открита процедура по преакредитация на „Кос-
мосерт услуги за сертифициране – клон Бълга-
рия“ КЧТ, и Заповед № РД-09-39 от 19.01.2022 г. 
на министъра  на  земеделието  разрешавам  на 
„Космосерт  услуги  за  сертифициране – клон 
България“ КЧТ, с ЕИК 203118625 и адрес: Со-
фия 1404, район „Триадица“, кв. Манастирски 
ливади-изток,  бл.  9Б,  вх. Б,  ет.  6,  ап.  17Б,  да 
извършва  контрол  и  сертификация  на  био-
логично  производство  и  продукти  съгласно 
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Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно 
биологичното  производство  и  етикетирането 
на биологични продукти и за отмяна на Регла-
мент  (ЕО) № 834/2007  на  Съвета  (OB,  L  150, 
14.6.2018 г.) с продуктов обхват: непреработени 
растителни  продукти;  живи животни  или  не-
преработени животински продукти; посевен и 
посадъчен материал и семена за култивиране; 
преработени земеделски продукти, предназначе-
ни за храна; преработени земеделски продукти, 
предназначени за фураж.

Настоящото  разрешение  се  издава  за  срок 
от изтичането на действащото разрешение до 
приключване на процедурата по преакредитация, 
но не по-дълъг от 6 месеца.

МЗХГ, Peг. № BG-BIO-18
Министър: 
И. Иванов

1031

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-3 
от 17 февруари 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търгов-
ския  закон и чл. 14,  ал. 2  от Наредба № 3  от 
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация 
и  контрол  върху  синдиците  във  връзка  с  по-
стъпило уведомление вх. № 94-П-22/7.02.2022 г. 
от  синдик  Павел  Димитров  Цанов  да  бъде 
извършена промяна на служебния му адрес за 
кореспонденция нареждам:

Изменям  т. 85  от  Заповед  № ЛС-04-671  от 
19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, 
бр. 35 от 2017 г.) в частта є относно служебния 
адрес  за  кореспонденция  на  синдика  Павел 
Димитров Цанов, като думите: „София, ул. Би-
стрица № 5“ се заменят със „София, ул. Тинтява 
№ 13Б, ет. 6“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Дър-
жавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 
от Търговския  закон, като разходите  за обна-
родването са за сметка на лицето.

Министър: 
Н. Йорданова

1029

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-324/32-54835 
от 17 февруари 2022 г.

На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за мит-
ниците нареждам:

1. Въвеждането от трети страни на митничес- 
ката територия на Съюза, в частност територията 
на Република България, на категориите животни 
и стоки, посочени в чл. 47, параграф 1 от Регла-
мент (ЕС) 2017/625 относно официалния контрол 
и другите официални дейности, извършвани с цел 
да се гарантира прилагането на законодателството 

в  областта  на  храните  и  фуражите,  правилата 
относно здравеопазването на животните и хуман-
ното отношение към тях, здравето на растенията 
и продуктите за растителна защита (Регламент 
относно официалния контрол), за целите на из-
вършване на официален контрол от органите на 
Българската агенция по безопасност на храните, 
се извършва през митнически пунктове съгласно 
приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Въвеждането/напускането на митническата 
територия на Съюза, в частност територията на 
Република България, на екземпляри от видовете, 
посочени в приложенията към Регламент (ЕО) 
№ 338/97 на Съвета от 9.12.1996 г. относно защи-
тата на видовете от дивата фауна и флора чрез 
регулиране на търговията с тях, се извършва през 
митническите  пунктове  съгласно  приложение 
№ 2 към настоящата заповед.

3. Въвеждането/напускането на митническата 
територия на Съюза, в частност територията на 
Република България, на отпадъци се осъществява 
през митническите учреждения, определени със 
съвместна  заповед  на  министъра  на  околната 
среда и водите и министъра на финансите, из-
дадена на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците във връзка с чл. 55 и 
56 от Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно 
превози на отпадъци.

4.  В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 69, 
ал. 1 от Закона за експортния контрол на про-
дукти,  свързани  с  отбраната,  и  на  изделия  и 
технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) 
и във връзка с чл. 22, параграф 1 от Регламент 
(EС) 2021/821 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим 
на  Съюза  за  контрол  на  износа,  брокерската 
дейност, техническата помощ, транзита и транс-
фера на изделия с двойна употреба (преработен 
текст) (Регламент (EС) 2021/821) митническите 
формалности за дейностите с продукти, свързани 
с отбраната, и с изделия и технологии с двойна 
употреба, за които се прилагат разпоредбите и 
изискванията на ЗЕКПСОИТДУ и на Регламент 
(EС) 2021/821, се извършват от:

4.1. митническите учреждения съгласно при-
ложение № 3 към настоящата заповед при въвеж-
дането/напускането на митническата територия 
на Съюза, в частност територията на Република 
България;

4.2. митническите учреждения съгласно при-
ложение № 4 към настоящата заповед при пос- 
тавянето под митнически режим (не се допуска 
въвеждането в свободна зона) и декларирането 
за реекспорт;

4.3. разпоредбите на т. 4.1 и 4.2 се отнасят и за 
групажни пратки, в които са включени продукти, 
свързани  с  отбраната,  и/или  изделия  и  техно-
логии с двойна употреба, за които се прилагат 
разпоредбите и изискванията на ЗЕКПСОИТДУ 
и Регламент (EС) 2021/821.

5. Поставянето под митнически режим и дек- 
ларирането  за реекспорт на моторни превозни 
средства се извършва в митническите учреждения 
съгласно приложение № 5 към настоящата заповед.
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Настоящата заповед отменя Заповед № ЗАМ-
1125/32-309807 от 4.11.2016 г. (ДВ, бр. 94 от 2016 г.), 
изменена  със  Заповед  № ЗАМ-1154/32-242605 
от  21.08.2018 г.  (ДВ,  бр. 74  от  2018 г.),  Заповед 
№ ЗАМ-1759/32-376102 от 27.12.2018 г. (ДВ, бр. 2 
от  2019 г.)  и  Заповед № ЗАМ-1295/32-232878  от 
9.08.2019 г.  (ДВ, бр. 65 от 2019 г.) на директора 
на Агенция „Митници“.

На основание чл. 66а, ал. 2 от Закона за мит-
ниците заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

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

Директор: 
П. Тонев

Приложение № 1

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МП Пристанище Бургас цен-
тър 

BG001007

*МП Капитан Андреево BG001015
МП Варна-запад  BG002002
МП Брегово BG004212
*МП Летище „София“ – товари BG005107
МП Гюешево BG005702
МП Златарево BG005703
*МП Калотина BG005804
* Само през тези митнически пунктове могат да 
се въвеждат и животни.

 Приложение № 2

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МП Брегово BG004212
МП Летище Бургас  BG001002
МП Гюешево BG005702
МП Калотина BG005804
МП Капитан Андреево BG001015
МП Пристанище Бургас цен-
тър

BG001007

МП Пристанище Русе BG004006
МП Летище „София“ – път-
ници

BG005106

МП Летище „София“ – товари BG005107
МП жп гара Свиленград BG001014
МП Варна-запад BG002002
МП Летище Варна BG002003
МП Златарево BG005703

Приложение № 3 

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МП Летище Бургас BG001002
МП Пристанище Бургас цен-
тър

BG001007

МП Лесово BG001011
МП жп гара Свиленград BG001014
МП Капитан Андреево BG001015
МП Варна-запад BG002002

МП Летище Варна BG002003
МП Пристанище Варна  BG002005
МП Варна – ферибот  BG002007
МП Летище Пловдив  BG003002
МП Пристанище Русе BG004006
МП Силистра BG004014
МП Оряхово BG004203
МП Пристанище Свищов  BG004300
МП Летище Горна Оряховица BG004303
МП Летище „София“ – път-
ници

BG005106

МП Летище „София“ – товари BG005107
МП Гюешево BG005702
МБ Драгоман  BG005803
МП Калотина BG005804

Приложение № 4 

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МП Летище Бургас BG001002
МБ  Нефтохимически  ком-
бинат 

BG001005

МП Пристанище Бургас цен-
тър

BG001007

МП Варна-запад BG002002
МП Летище Варна BG002003
МП Пристанище Варна  BG002005
МП Варна – ферибот  BG002007
МБ Добрич BG002009
МБ Казанлък  BG003001
МП Летище Пловдив  BG003002
МБ Карлово BG003007
МБ Пловдив  BG003009
МБ Хасково BG003012
МБ Разград  BG004002
МП Пристанище Русе BG004006
МБ Търговище BG004011
МП Силистра BG004014
МП Оряхово BG004203
МБ Монтана BG004210
МП Пристанище Свищов  BG004300
МБ Габрово BG004301
МП Летище Горна Оряховица BG004303
МБ Плевен  BG004306
МБ Летище София BG005100
МП Летище „София“ – товари BG005107
МБ Благоевград  BG005700
МБ Драгоман  BG005803
МБ София-запад  BG005807
МБ София-изток BG005808

 Приложение № 5

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МП Пристанище Бургас цен-
тър

BG001007

МБ Свободна зона Бургас BG001008
МБ Сливен BG001009
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Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

943

ЗАПОВЕД № РД-18-41 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Стеврек, община Антоново, област Търгови-
ще – без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

944

ЗАПОВЕД № РД-18-42 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  на  с. Чеканци, 
землище с. Стеврек, община Антоново, област 
Търговище – без териториите, за които кадас-
тралната карта и кадастралните регистри са одоб- 
рени със заповеди на началника на Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

945

ЗАПОВЕД № РД-18-43 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираните територии в землището на 
с. Таймище, община Антоново, област Търгови-
ще – без териториите, за които кадастралната 

Митническо учреждение Буквено-цифров 
код

МБ Ямбол  BG001010
МП Варна-запад BG002002
МП Пристанище Варна  BG002005
МП Варна – ферибот  BG002007
МБ Шумен  BG002008
МБ Добрич BG002009
МБ Казанлък  BG003001
МБ Пазарджик BG003004
МБ Свободна зона Пловдив  BG003005
МБ Смолян  BG003006
МБ Карлово BG003007
МБ Стара Загора BG003008
МБ Пловдив  BG003009
МБ Свиленград  BG003010
МБ Кърджали  BG003011
МБ Хасково BG003012
МБ Разград  BG004002
МП Пристанище Русе BG004006
МБ Търговище BG004011
МП Силистра BG004014
МП Пристанище Лом  BG004205
МБ Видин  BG004211
МП Пристанище Свищов  BG004300
МП Летище Горна Оряховица BG004303
МБ Ловеч  BG004304
МБ Летище София* BG005100
МБ Благоевград BG005700
МБ Гоце Делчев  BG005701
МБ Кулата BG005704
МБ Кюстендил  BG005705
МБ Ботевград BG005801
МБ Драгоман  BG005803
МБ Перник BG005805
МБ София-запад  BG005807
МБ София-изток BG005808
* Митническото оформяне на дипломатическите 
моторни  превозни  средства  се  извършва  само  в 
МБ Летище София.
1066

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-40 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в  землището на 
с. Свободица, община Антоново, област Търго-
вище – без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.
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карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

946

ЗАПОВЕД № РД-18-44 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в  землището на 
с. Тиховец, община Антоново, област Търгови-
ще – без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

947

ЗАПОВЕД № РД-18-45 
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в  землището на 
с. Халваджийско, община Антоново, област Тър-
говище – без териториите, за които кадастрална-
та карта и кадастралните регистри са одобрени 
със  заповеди  на  началника  на  Службата  по 
геодезия, картография и кадастър – Търговище.

Кадастралната  карта  и  кадастралните  ре-
гистри  са  приети  с  протокол  от  22.03.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Търговище.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

948

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1819 
от 15 февруари 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 Агенци-
ята  за  публичните  предприятия  и  контрол  и 
протоколно решение № 6735 от 15.02.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива  процедура  за  приватизационна 
продажба на поземлен имот с идентификатор 
62517.502.109, с площ 8018 кв. м, намиращ се в с. 
Ресен, община Велико Търново, област Велико 
Търново, заедно с построените в имота сграда 
с  идентификатор  62517.502.109.1,  със  застрое-
на  площ  1116  кв.  м,  сграда  с  идентификатор 
62517.502.109.2, със застроена площ 1188 кв. м, 
и  сграда  с  идентификатор  62517.502.109.3,  със 
застроена  площ  16  кв. м,  обособена  част  от 
имуществото на „Транспортно строителство и 
възстановяване“ – ЕАД, гр. София.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

1017

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 301 
от 11 февруари 2022 г.

На основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 443  от 
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1.  На  21.03.2022 г.  от  10 ч.  в  Столичната 
общинска  агенция  за  приватизация  и  инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.1930.845, 
представляващ  УПИ  V – „за  КОО“,  кв.  299, 
м. Павлово – Бъкстон, София, ул. Мусала, срещу 
бл. 28, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Витоша“. 

2. Начална тръжна цена – 310 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
4. Депозитът за участие – 31 000 лв., се внася 

по  банкова  сметка  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130  33  26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при  „Общинска  банка“ – АД,  ул. Врабча № 6, 
София.  Краен  срок  за  внасяне  на  депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.03.2022 г. вкл., в приемното време 
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на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация  в  размер  240 лв.  (с  вкл.  ДДС) 
е  платима  в  брой  в  сградата  на СОАПИ, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед  на  обекта – всеки  работен  ден  до 
деня на търга след  закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1055

РЕШЕНИЕ № 302 
от 11 февруари 2022 г.

На основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2,  чл. 4,  ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете  и  конкурсите  и  Решение  № 274  от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1.  На  21.03.2022 г.  от  14 ч.  в  Столичната 
общинска  агенция  за  приватизация  и  инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537, 
попадащ в УПИ VIII – пп горивни и строителни 
материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни 
жилищни  територии,  София,  ул. 23-ти  декем-
ври, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Връбница“. 

2. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7 000 лв., се внася 

по  банкова  сметка  на  Столичната  общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130  33  26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при  „Общинска  банка“ – АД,  ул. Врабча № 6, 
София.  Краен  срок  за  внасяне  на  депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.03.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация  в  размер  240 лв.  (с  вкл.  ДДС) 
е  платима  в  брой  в  сградата  на СОАПИ, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.

7. Оглед  на  обекта – всеки  работен  ден  до 
деня на търга след  закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

1056

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 37 
от 25 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, 
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“  одобрява  проекта  за  изменение  на 
ОУП  на  община  „Марица“,  неразделна  част 
от настоящата докладна, касаещо разширение 
на  структурна  единица  536  – Жм  (жилищна 
устройствена  единица/зона)  по  кадастралната 
карта  на  с.  Скутаре,  местност  Дикилиташ, 
община „Марица“, включващо поземлен имот 
с идентификатор  66915.22.19 – частен имот по 
кадастралната  карта  на  с.  Скутаре,  местност 
Дикилиташ, община „Марица“, област Пловдив, 
съгласно приложения проект.

Председател: 
Г. Трендафилова

1059

РЕШЕНИЕ № 46 
от 25 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, 
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“  одобрява  проекта  за  изменение  на 
ОУП  на  община  „Марица“,  неразделна  част 
от настоящата докладна, касаещо разширение 
на структурна единица 341 – Ок (устройствена 
структурна единица/зона за курорт и допълващи 
функции), с част от зона 342 – Оз (устройстве-
на  структурна  единица/зона  за  озеленяване), 
включващо част от поземлени имоти с иденти-
фикатори 35300.3.66  –  частен имот, и част от 
35300.3.14 – общински имот, по кадастралната 
карта  на  с. Калековец, местност Кичуковите, 
община  „Марица“,  област  Пловдив,  съгласно 
приложения проект.

Председател: 
Г. Трендафилова

1060

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № XXXIII-9  
от 28 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 
и чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение на Общин-
ския съвет – Ямбол, № XXVII-9 от 29.07.2021 г. 
Общинският  съвет – Ямбол,  одобрява  проект 
за  изменение  на  общия  устройствен  план  на 
община Ямбол за УПИ IV-1452, кв. 32 по пла-
на на гр. Ямбол – кв. Аврен, ПИ 87374.543.393, 
състоящо се в промяна на устройствената зона 
за УПИ IV-1452 от Жс (устройствена жилищна 
зона с преобладаващо средноетажно застрояване) 
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15. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния съд – Перник, и Админис- 

тративния съд – Перник, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Антон Никодинов Николов, образование – вис- 

ше. Криминален експерт. Право.
Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 

ше. Химична  технология и материали  за мик- 
роелектрониката и електронните елементи, ин-
женер-химик. Удостоверение от Академията на 
МВР  за  почеркови  експертизи.  Удостоверение 
от НИКК  за  завършен  специализиран  курс  за 
изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Георги Георгиев Трифонов, образование – вис- 
ше. 

Емил Любомиров Колев, образование – висше. 
Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред, криминалистични изследвания.

Емил  Цветанов  Костадинов,  образование – 
средно специално. Охрана на обществения ред и 
КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен курс 
за видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

Николай Стоянов Антонов, образование – вис- 
ше. Биолог с втора специалност „Химия“.

1.2. Трасологични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис- 

ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – вис- 

ше. 
Емил Любомиров Колев, образование – висше. 

Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред, криминалистични изследвания.

Емил  Цветанов  Костадинов,  образова-
ние – средно специално. Охрана на обществения 
ред и КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен 
курс за видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Антон Никодинов Николов, образование – вис- 

ше. Криминален експерт. Право.
Георги Георгиев Трифонов, образование – вис- 

ше. 
Емил Любомиров Колев, образование – висше. 

Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред, криминалистични изследвания.

Емил  Цветанов  Костадинов,  образование – 
средно специално. Охрана на обществения ред и 
КАТ. Удостоверение от НИКК за завършен курс 
за видеоанализ и лицева идентификация.

Людмил Благоев Димитров, образование – вис- 
ше. Право, експерт-криминалист.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи 

Георги Георгиев Трифонов, образование – вис- 
ше. 

Емил Любомиров Колев, образование – висше. 
Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред, криминалистични изследвания.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 
и трупни части

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 
лица

Аелита  Светлозарова  Нуцова,  образова-
ние – висше.  Вътрешни  болести.  Клинична 
хематология.

Валентина  Димитрова  Пасатова,  образова-
ние – висше. Хирург.

Жулиета  Георгиева  Тодорова,  образова-
ние – висше. Невролог.

Йорданка  Димитрова  Златева,  образова-
ние – висше. Хигиена на труда, професионални 
заболявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

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

Аелита Светлозарова Нуцова, образование – 
висше. Вътрешни болести. Клинична хематология.

Валентина  Димитрова  Пасатова,  образова-
ние – висше. Хирург.

Жулиета  Георгиева  Тодорова,  образова-
ние – висше. Невролог.

Йорданка Асенова Крумова, образование – вис- 
ше. Специалист – акушерство и гинекология.

Йорданка  Димитрова  Златева,  образова-
ние – висше. Хигиена на труда, професионални 
заболявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

в устройствена зона с общественообслужващи 
функции, съгласно графичната и текстова част 
на документацията, представляваща неразделна 
част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 127, 
ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 14-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ямбол, 
пред Административния съд – Ямбол.

Председател: 
А. Шиков
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Мая Иванова Кичева,  образование – висше. 
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните 
науки; специалист по молекулярна и функцио-
нална  биология.  Биохимик – клиничен  химик. 
Анализ  на  белтъци  и  ензими.  Генотипиране, 
секвениране.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Аелита Светлозарова Нуцова, образование – 
висше. Вътрешни болести. Клинична хематология.

Валентина  Димитрова  Пасатова,  образова-
ние – висше. Хирург.

Жулиета Георгиева Тодорова, образование – 
висше. Невролог.

Йорданка Асенова Крумова, образование – вис- 
ше. Специалист – акушерство и гинекология.

Йорданка Димитрова Златева, образование – 
висше. Хигиена на труда, професионални забо-
лявания.

Кирил Ананиев Симеонов, образование – вис- 
ше. Медицина – ортопедия и травматология.

Кирил Стоименов Чакъров, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

Николай Иванов Алексов, образование – вис- 
ше. Специалист вътрешни болести, кардиолог.

Румен Василев Стоименов, образование – вис- 
ше. Лекар – специалист по съдебна медицина.

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов,  образование – висше. 
Молекулярен биолог.

Мая Иванова Кичева,  образование – висше. 
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните 
науки; специалист по молекулярна и функцио-
нална  биология.  Биохимик – клиничен  химик. 
Анализ  на  белтъци  и  ензими.  Генотипиране, 
секвениране.

Николай Гинчев Тюфекчиев, образование – вис- 
ше. Експерт ДНК анализи; специалист по моле-
кулярна биология, биохимия и микробиология. 
Биохимик,  микробиолог  със  специализация 
вирусология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Албена Станишева Иванова, образование – вис- 

ше. Психиатър.
Даниела Георгиева Ангелова, образование – 

висше. Психиатър.
Роберт Малинов Крумов, образование – висше. 

Психиатър.
Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 

ше. Психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Ангелинка Василева Стойчева, образование – 

висше. Психолог. Свидетелство  за  владеене  на 
полски език; удостоверение за обучение „Оценка 
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със 
стреса“; удостоверение за компютърни умения; 
сертификат за завършен курс „Моделът на психо-
логичния тип и неговото приложение в училищ-
ното консултиране“. Удостоверение за завършен 
курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева,  образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с  Рейтинг  скала  за  оценка  на  детско  развитие 
Developmental Profile 3.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалификация 
по  „Разстройства  на  поведението  в  детската  и 
юношеска възраст – оценка и интервенции“. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Докторант в Инсти-
тута за изследване на населението и човека при 
БАН по специалността „Психология на труда и 
инженерна психология“. Професионална квали-
фикация за учител по английски език в средните 
училища.  Сертификат  за  курс  по  немски  език 
(нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Кирил Василев Манов, образование – висше. 
Психолог.  Член  на  Съюза  на  българските  ху-
дожници.  Сертификат  за  експерт-оценител  на 
художествени ценности.

Мариета  Димитрова  Григорова,  образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психология. 
Бакалавър по специалност „Социални дейности“. 
Магистър по специалност „Стопанско управление 
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие 
в  семинар  на  тема:  „Най-добри  практики  на 
превенция на наркоманията сред подрастващи-
те“. Сертификат за участие в семинар на тема: 
„Психотерапевтични интервенции при лица със 
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар 
на тема: „Комуникация за промяна на поведени-
ето на младите хора“. Удостоверение за участие 
в семинар на тема: „Умения за консултиране на 
млади хора в областта на сексуалното и репродук-
тивно здраве“. Удостоверение за професионално 
обучение за „Управление и предоставяне на услуги 
за деца и семейства в общността“. Сертификат за 
участие в семинар на тема: „С повече знания и 
умения срещу престъплението – трафик на хора“. 
Удостоверение за практически курс за практи-
куване на  теста  „Диагностика и превенция на 
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение 
на тема: „Подходи за работа с деца с разтройство 
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Милена Василева Георгиева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология със специализация 
„Клинична психология“. Курс за следдипломна 
квалификация  по  „Съдебно-психологична  екс-
пертиза“.
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Цветелина Валериева Димитрова, образова-
ние – висше. Социална и юридическа психология. 
Удостоверение  за  треньор  по  груповодинами-
чен  психотренинг,  организационно  поведение 
и  експерт  в  център  за  оценяване.  Сертификат 
за завършен надграждащ курс „Психосоциална 
подкрепа при бедствия – кризисна интервенция“. 
Удостоверение за завършен практически семи-
нар „Използване на елементи от арттерапия за 
развитие  на  емоционалната  компетентност  на 
децата“. Сертификат за преминат курс по оказ-
ване на ПСП в кризисни и бедствени ситуации в 
група и общност. Удостоверение за завършен курс 
„Ефективни модели на общуване“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема „Базисни умения 
за  психологическо  консултиране.  Провеждане 
на  интервю  и  оценка  на  случай.  Техника  на 
консултиране“. Удостоверение за завършен курс 
на обучение „Оказване на първа психологична 
помощ  и  психосоциална  подкрепа  при  БАК“. 
Удостоверение за „Адаптиране на интерактивни 
и игрови методи в работата с деца и ученици със 
специални образователни потребности“. Удосто-
верение за завършен курс на тема: „Позитивното 
възпитание – приоритет в политиката на образо-
вателната институция за подкрепа на личностното 
развитие на децата и учениците“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Психологическо 
консултиране при развод“.

3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична  екс-
пертиза

Албена Станишева Иванова, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Ангелинка  Василева  Стойчева,  образова-
ние – висше. Психолог. Свидетелство за владе-
ене на полски език; удостоверение за обучение 
„Оценка на риска от насилие“; сертификат „Спра-
вяне със стреса“; удостоверение за компютърни 
умения; сертификат за завършен курс „Моделът 
на  психологичния  тип  и  неговото  приложение 
в училищното консултиране“. Удостоверение за 
завършен курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева,  образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с  Рейтинг  скала  за  оценка  на  детско  развитие 
Developmental Profile 3.

Даниела Георгиева Ангелова, образование – 
висше. Психиатър.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалификация 
по  „Разстройства  на  поведението  в  детската  и 
юношеска възраст – оценка и интервенции“. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Докторант в Инсти-
тута за изследване на населението и човека при 
БАН по специалността „Психология на труда и 
инженерна психология“. Професионална квали-
фикация за учител по английски език в средните 

училища.  Сертификат  за  курс  по  немски  език 
(нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Мариета  Димитрова  Григорова,  образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психология. 
Бакалавър по специалност „Социални дейности“. 
Магистър по специалност „Стопанско управление 
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие 
в  семинар  на  тема:  „Най-добри  практики  на 
превенция на наркоманията сред подрастващи-
те“. Сертификат за участие в семинар на тема: 
„Психотерапевтични интервенции при лица със 
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар 
на тема: „Комуникация за промяна на поведени-
ето на младите хора“. Удостоверение за участие 
в семинар на тема: „Умения за консултиране на 
млади хора в областта на сексуалното и репродук-
тивно здраве“. Удостоверение за професионално 
обучение за „Управление и предоставяне на услуги 
за деца и семейства в общността“. Сертификат за 
участие в семинар на тема: „С повече знания и 
умения срещу престъплението – трафик на хора“. 
Удостоверение за практически курс за практи-
куване на  теста  „Диагностика и превенция на 
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение 
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство 
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Милена Василева Георгиева, образование – вис- 
ше. Магистър по психология със специализация 
„Клинична психология“. Курс за следдипломна 
квалификация  по  „Съдебно-психологична  екс-
пертиза“.

Роберт Малинов Крумов, образование – висше. 
Психиатър.

Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 
ше. Психиатър.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Албена Станишева Иванова, образование – вис- 
ше. Психиатър.

Ангелинка Василева Стойчева, образование – 
висше. Психолог. Свидетелство  за  владеене  на 
полски език; удостоверение за обучение „Оценка 
на риска от насилие“; сертификат „Справяне със 
стреса“; удостоверение за компютърни умения; 
сертификат за завършен курс „Моделът на психо-
логичния тип и неговото приложение в училищ-
ното консултиране“. Удостоверение за завършен 
курс „Обучение за медиатор“.

Боряна Петрова Бонева,  образование – вис- 
ше. Магистър по психология. Удостоверение за 
базисно обучение по позитивна психология. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Сертификат за работа 
с  Рейтинг  скала  за  оценка  на  детско  развитие 
Developmental Profile 3.
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Даниела Георгиева Ангелова, образование – 
висше. Психиатър.

Елена Тодорова Георгиева-Зашева, образова-
ние – висше. Психолог. Магистър по приложна 
психология. Семейна терапия и консултиране на 
лица с увреждания. Следдипломна квалификация 
по  „Разстройства  на  поведението  в  детската  и 
юношеска възраст – оценка и интервенции“. Сер-
тификат за работа с Минесотски многофакторен 
личностен въпросник-2 (MMPI-2) и Минесотски 
многофакторен личностен въпросник за изслед-
ване на юноши (MMPI-A). Докторант в Инсти-
тута за изследване на населението и човека при 
БАН по специалността „Психология на труда и 
инженерна психология“. Професионална квали-
фикация за учител по английски език в средните 
училища.  Сертификат  за  курс  по  немски  език 
(нива – А2, В1, В2).

Ели Драганова Богданова, образование – вис- 
ше. Бакалавър по специалност „Социална педа-
гогика и социално подпомагане“. Магистър по 
психология. Удостоверение за базисно обучение 
по позитивна психотерапия.

Мариета  Димитрова  Григорова,  образова-
ние – висше. Магистър по юридическа психология. 
Бакалавър по специалност „Социални дейности“. 
Магистър по специалност „Стопанско управление 
(Здравен мениджмънт)“. Сертификат за участие 
в  семинар  на  тема:  „Най-добри  практики  на 
превенция на наркоманията сред подрастващи-
те“. Сертификат за участие в семинар на тема: 
„Психотерапевтични интервенции при лица със 
зависимости“. Удостоверение за участие в семинар 
на тема: „Комуникация за промяна на поведени-
ето на младите хора“. Удостоверение за участие 
в семинар на тема: „Умения за консултиране на 
млади хора в областта на сексуалното и репродук-
тивно здраве“. Удостоверение за професионално 
обучение за „Управление и предоставяне на услуги 
за деца и семейства в общността“. Сертификат за 
участие в семинар на тема: „С повече знания и 
умения срещу престъплението – трафик на хора“. 
Удостоверение за практически курс за практи-
куване на  теста  „Диагностика и превенция на 
езика 3-4“. Удостоверение за участие в обучение 
на тема: „Подходи за работа с деца с разстройство 
на вниманието и хиперактивност“. Удостоверение 
за участие в обучение на тема: „Трудности при 
въвеждането на правила от родителите“. Серти-
фикат за участие в сертификационно обучение за 
работа със Скала за интелигентност на Уекслер 
за деца WISC-IV.

Роберт Малинов Крумов, образование – висше. 
Психиатър.

Юлий Методиев Макаров, образование – вис- 
ше. Психиатър.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена  Маринова  Борисова-Асенова,  обра-

зование – висше.  Сертификат  „Преобразуване, 
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да-
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните 
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи 
при изготвяне на съдебните експертизи“.

Анелия Славчева Динева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и финанси.

Боряна Савова Пейчева, образование – висше. 
Икономист. Счетоводна отчетност.

Валентин Иванов Дрехарски, образование – вис- 
ше. Икономист. Специалност „Финанси (финанси 
на предприятията)“.

Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Верка  Петрова  Начева,  образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Живкова Попова, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета  Теодосиева  Миленова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител.  Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – вис- 
ше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър  Владимиров  Николов,  образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Димитър  Георгиев  Димитров,  образова-
ние – висше.  Икономист,  специалност  „Мар-
кетинг“.  Бакалавър  по  бизнес  администрация; 
хидравлична и пневматична техника; икономист-
мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка на 
недвижими имоти.

Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, 
образование – висше. Магистър по икономика, 
специалност „Икономика и организация на тру-
да“. Бакалавър  със  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Елена  Димитрова  Найденова,  образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета  Динчова  Стоименова,  образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – висше. 
Икономист-счетоводител,  специалност  „Счето-
водство и контрол“.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Ефросина Василева Алексиева, образование – 
висше. Счетоводна отчетност.

Иван Георгиев Ненков, образование – висше. 
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по 
строителство и архитектура.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина  Любомирова  Михайлова-Симеонова, 
образование – висше.  Икономист,  специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Финанси“.
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Любка  Методиева  Пашалийска,  образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис- 
ше.  Икономист.  Сертификат  за  следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS  18001:2007“.  Сертификат  за  вътрешен 
одитор  в  публичния  сектор.  Удостоверение  за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за  обучение  на  тема:  „Управление  на  риска  в 
организациите от публичния сектор“.

Мария Стоилова Михайлова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Марлена  Първанова  Гьошева-Любенова, 
образование – висше.  Аграрикономист,  специ-
алност „Икономика, организация и управление 
на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните  финансови  отчети  на  бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обучение 
по „Управление на човешките ресурси, подбор 
на персонала и управление на изпълнението“.

Мая  Богомилова  Владимирова,  образова-
ние – висше. Икономист,  специалност  „Иконо-
мика  и  организация  на  труда“.  Следдипломна 
квалификация „Финансово-счетоводна и правна 
дейност на фирмата“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист финанси. Сертификати от училища 
„Европа“ за владеене на английски език нива B1 
и Pre-Intermediate – NCEC2.

Нели Стоянова Иванова, образование – висше. 
Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение 
за професионално обучение на валутни касиери.

Николина  Георгиева  Чолакова,  образова-
ние – висше.  Икономист.  Допълнителна  про-
фесионална  подготовка:  съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице.

Петър  Боянов  Бучев,  образование – висше. 
Икономист, икономика на транспорта.

Полина  Димитрова  Кавръкова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител,  специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация  до  ниво  „Секретно“,  валидно  до 
27.11.2020 г.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Росица Боянова Йорданова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодна отчетност“.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше.  Икономист,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – висше. 
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика 
и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Юлиян Любомиров Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза 

Албена  Маринова  Борисова-Асенова,  обра-
зование – висше.  Сертификат  „Преобразуване, 
ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и да-
нъчни проблеми при изготвянето на съдебните 
експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи 
при изготвяне на съдебните експертизи“.

Анелия Славчева Динева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и финанси.

Боряна Савова Пейчева, образование – висше. 
Икономист. Счетоводна отчетност.

Валентин Иванов Дрехарски, образование – 
висше. Икономист. Специалност „Финанси (фи-
нанси на предприятията)“.

Валентин Цветанов Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Виолета Живкова Попова, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета  Теодосиева  Миленова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител.  Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – вис- 
ше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър  Владимиров  Николов,  образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Димитър  Георгиев  Димитров,  образова-
ние – висше.  Икономист,  специалност  „Мар-
кетинг“.  Бакалавър  по  бизнес  администрация; 
хидравлична  и  пневматична  техника;  иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Екатерина Николайчева Мангейна-Стоилова, 
образование – висше. Магистър по икономика, 
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специалност „Икономика и организация на тру-
да“. Бакалавър  със  специалност  „Счетоводство 
и контрол“.

Елена  Димитрова  Найденова,  образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета  Динчова  Стоименова,  образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – висше. 
Икономист-счетоводител,  специалност  „Счето-
водство и контрол“.

Емилия Миткова Арсова, образование – вис- 
ше. Икономист  по  специалността  „Икономика 
на промишлеността“. Мениджмънт.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Ефросина  Василева  Алексиева,  образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Иван Георгиев Ненков, образование – висше. 
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по 
строителство и архитектура.

Илия Асенов Георгиев, образование – висше. 
Средно образование: машинен техник със специ-
алност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Националното уп-
равление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика  за  следните  дейности:  маркиране  на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те  дейността  отчетни  документи;  събиране  и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови  видове,  създаване  на  горски  култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни  документи;  изработване  на  задания  и 
лесоустройствени  проекти,  планове,  програми 
за гори и земи от горския фонд; изработване на 
задания и проекти, планове и програми за борба 
с ерозията и за биологична рекултивация на на-
рушени терени; организация на добив на дърве-
сина и изработване на транспортно-технологични 
проекти, планове и схеми за ползвания от гори 
и земи от горския фонд и изготвяне на съпро-
вождащите тази дейност документи; управление 
на гори и земи от горския фонд, собственост на 
физически и юридически лица и общини;  екс-
пертизи и консултации по лесовъдски дейности; 
изработване  на  проекти  за  горски  пътища  и 
съоръжения. Удостоверение от Изпълнителната 
агенция по горите за регистриране в публичния 
регистър на физически лица за упражняване на 
лесовъдска практика за следните дейности: пла-
ниране и организация на дейностите по залеся-
ване; маркиране на насаждения, предвидени за 
сеч; изработване на задания за горскостопански 
планове и програми и за инвентаризация на гор-
ските територии; изработване на горскостопански 
планове и програми и инвентаризация на горски 
територии; изработване на  задания и проекти, 
планове и програми за защита срещу ерозия и 
порои и за биологична рекултивация на нарушени 
терени; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 

на недървесни горски продукти; изработване на 
проекти за горски автомобилни пътища и съоръ-
жения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен 
одитор в публичния сектор. 

Ина Тодорова Найденова, образование – вис- 
ше. Икономика и управление на социално-кул-
турните дейности. Организация на администра-
тивната дейност и процеси. Политически науки, 
специалност  „Публични  политики“.  Магистър 
по  политически  мениджмънт.  Сертификат  за 
„Прилагане  на Методика  за  осъществяване  на 
външен  (хоризонтален)  контрол  в  държавната 
администрация“. Сертификат за вътрешен оди-
тор  на  системи  за  управление  на  качеството 
съобразно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 
19011:2002. Сертификат  за  вътрешен одитор на 
системи за управление на информационна сигур-
ност съобразно изискванията на ISO 27001:2005 
и ISO 19011:2002.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина  Любомирова  Михайлова-Симеонова, 
образование – висше.  Икономист,  специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Финанси“.

Любка  Методиева  Пашалийска,  образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис- 
ше.  Икономист.  Сертификат  за  следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS  18001:2007“.  Сертификат  за  вътрешен 
одитор  в  публичния  сектор.  Удостоверение  за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за  обучение  на  тема:  „Управление  на  риска  в 
организациите от публичния сектор“.

Мария Стоилова Михайлова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител.

Марлена  Първанова  Гьошева-Любенова, 
образование – висше.  Аграрикономист,  специ-
алност „Икономика, организация и управление 
на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните  финансови  отчети  на  бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обучение 
по „Управление на човешките ресурси, подбор 
на персонала и управление на изпълнението“.

Мая  Богомилова  Владимирова,  образова-
ние – висше. Икономист,  специалност  „Иконо-
мика  и  организация  на  труда“.  Следдипломна 
квалификация: „Финансово-счетоводна и правна 
дейност на фирмата“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист – финанси. Сертификати от учи-
лища „Европа“  за владеене на английски език 
нива B1 и Pre-Intermediate – NCEC2.
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Нели Стоянова Иванова, образование – висше. 
Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение 
за професионално обучение на валутни касиери.

Николай Методиев Рангелов, образование – вис- 
ше. Социално икономическо планиране.

Николина  Георгиева  Чолакова,  образова-
ние – висше.  Икономист.  Допълнителна  про-
фесионална  подготовка:  Съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице.

Петър  Боянов  Бучев,  образование – висше. 
Икономист, икономика на транспорта.

Полина  Димитрова  Кавръкова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител,  специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация  до  ниво  „Секретно“,  валидно  до 
27.11.2020 г.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Росица Боянова Йорданова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодна отчетност“.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше.  Икономист,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Румен  Насов  Ненков,  образование – висше. 
Строителен  инженер  по  хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – висше. 
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика 
и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Татяна Стефанова Стоянова, образование – вис- 
ше. Икономист. Организация на производството 
и управление в промишленото производство.

Цветанка Евтимова Бъчева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност.

Юлиян Любомиров Стоянов,  образование – 
висше.  Икономист-счетоводител,  специалност 
„Счетоводство и контрол“.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Савова Пейчева, образование – висше. 

Икономист. Счетоводна отчетност.
Валентин Иванов Дрехарски, образование – вис- 

ше. Икономист. Специалност „Финанси (финанси 
на предприятията)“.

Верка Петрова Начева, образование – висше. 
Счетоводна отчетност.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Виолета  Теодосиева  Миленова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител.  Счето-
водство и контрол.

Георги Кирилов Георгиев, образование – вис- 
ше. Икономист – организатор на промишленото 
производство.

Десислава Атанасова Любомирова, образова-
ние – висше. Магистър по икономика, специал-
ност „Стопански и финансов контрол“.

Димитър  Георгиев  Димитров,  образова-
ние – висше.  Икономист,  специалност  „Мар-
кетинг“.  Бакалавър  по  бизнес  администрация; 
хидравлична  и  пневматична  техника;  иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Елена  Димитрова  Найденова,  образова-
ние – висше. Счетоводна отчетност.

Елисавета  Динчова  Стоименова,  образова-
ние – висше. Икономист. Маркетинг и планиране, 
организация и управление на търговските обекти.

Емил Димитров Нейков, образование – висше. 
Икономист-счетоводител,  специалност  „Счето-
водство и контрол“.

Емилия Миткова Арсова, образование – вис- 
ше. Икономист  по  специалността  „Икономика 
на промишлеността“. Мениджмънт.

Ерина Кирилова Пъхлева, образование – вис- 
ше. Икономист. Счетоводна отчетност. Трудово 
право. Европейска специализация на местното 
самоуправление.

Иван Георгиев Ненков, образование – висше. 
Икономист. Финанси и кредит. Среден техник по 
строителство и архитектура.

Ирина Виденова Минкова, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“. Следдипломна квалифика-
ция „Съдебно-счетоводни експертизи“.

Ирина  Любомирова  Михайлова-Симеонова, 
образование – висше.  Икономист,  специалност 
„Социално-икономическо планиране“. Магистър 
по обществено здраве и здравен мениджмънт.

Кристина Иванова Босева, образование – вис- 
ше. Икономист, специалност „Финанси“.

Любка  Методиева  Пашалийска,  образова-
ние – висше. Икономист-счетоводител. Счетовод-
ство и контрол. Сертификат „Вътрешен одитор 
в публичния сектор“.

Марина Кънчева Любенова, образование – вис- 
ше.  Икономист.  Сертификат  за  следдипломна 
квалификация „Вътрешен одитор на ИСУ съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OHSAS  18001:2007“.  Сертификат  за  вътрешен 
одитор  в  публичния  сектор.  Удостоверение  за 
обучение на тема: „Одит на търговските дружества 
с държавно участие в капитала“. Удостоверение 
за  обучение  на  тема:  „Управление  на  риска  в 
организациите от публичния сектор“.

Марлена  Първанова  Гьошева-Любенова, 
образование – висше.  Аграрикономист,  специ-
алност „Икономика, организация и управление 
на селското стопанство“. Следдипломна специ-
ализация – патентен специалист. Удостоверение 
за завършено обучение по „Международни сче-
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товодни стандарти“. Удостоверение за завършен 
курс по „Актуални въпроси при изготвянето на 
годишните  финансови  отчети  на  бюджетните 
предприятия“. Сертификат за завършено обучение 
по „Управление на човешките ресурси, подбор 
на персонала и управление на изпълнението“.

Милена Иванова Крумова, образование – вис- 
ше. Икономист-финанси. Сертификати от училища 
„Европа“ за владеене на английски език нива B1 
и Pre-Intermediate – NCEC2.

Нели Стоянова Иванова, образование – висше. 
Счетоводство, финанси и контрол. Удостоверение 
за професионално обучение на валутни касиери.

Полина  Димитрова  Кавръкова,  образова-
ние – висше.  Икономист-счетоводител,  специ-
алност „Счетоводство и контрол“. Магистър по 
право. Разрешение за достъп до класифицирана 
информация  до  ниво  „Секретно“,  валидно  до 
27.11.2020 г.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Росица Иванова Иванова, образование – вис- 
ше.  Икономист,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“.

Румен Димитров Любенов, образование – вис- 
ше. Счетоводна отчетност. Сертификат за профе-
сионална квалификация по съдебно-счетоводни 
експертизи.

Силвана Борисова Мирчева, образование – вис- 
ше. Икономика и организация на труда.

Соня Йорданова Пушева, образование – висше. 
Икономист, финанси и счетоводство. Икономика 
и управление на социалните дейности.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Юлиян Любомиров Стоянов, образование – вис- 
ше. Икономист-счетоводител, специалност „Сче-
товодство и контрол“.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство“,  специа-
лизация  „Конструкции“. Сертификат  от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Асен Денчев Косев, образование – висше. Ми-
нен инженер по разработка на полезни изкопаеми.

Богомил  Любенов  Михайлов,  образова-
ние – висше. Средно образование – среден техник 
по строителство и архитектура. Висше образова-
ние – строителен инженер по пътно строителство 
и архитектура.

Борис Кирилов Тасев, образование – висше. 
Промишлена топлотехника. Електроенергетика 
и ел. обзавеждане.

Борислав  Веселинов  Василовски,  образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Борислав  Рангелов  Йорданов,  образова-
ние – висше.  Машинен  инженер.  Промишлена 
топлотехника.

Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Варяна Стоянова Атанасова, образование – по-
лувисше. Инженер – оператор в жп транспорт.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Веселин Найчов Василовски,  образование – 
висше.  Машинен  инженер – „Транспортна  тех-
ника и технологии“, специализация „Двигатели 
с вътрешно горене“.

Георги Димитров Дурчев, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по хидромелиоративно 
строителство.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Денка Иванова Николова, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Елка Исакова Маринова, образование – висше. 
Машинен инженер, специалност „Технология на 
машиностроенето и металорежещи машини“.

Емил  Войнов  Антов,  образование – висше. 
Удостоверение за завършено обучение по защита 
на класифицираната информация; технология на 
минното производство, минен инженер, технолог.

Емил Георгиев Димитров, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност „Съобщителна 
и осигурителна техника и системи“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но  техническо.  Двигатели  с  вътрешно  горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил  Русев  Русев,  образование – висше. 
Машинен  инженер  по  подемно-транспортни, 
строителни  и  минни  машини.  Сертификат  за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение  за  преминато  обучение  по  без- 
опасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Емилия Василева Трохарова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер със специалност „Топло-
енергетика и ядрена енергетика“.

Ивайло Николов Димитров, образование – вис- 
ше.  Инженер-земеустроител.  Свидетелство  за 
правоспособност за извършване на дейности по 
кадастъра.

Иван  Крумов  Котев,  образование – висше. 
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, 
специалност  „Технология  на  машиностроенето 
и металорежещите машини“. Удостоверение за 
завършен курс  „Ръководители на  сектори,  тех-
нически участъци (подрайони)“.

Ирена Пламенова Крумова, образование – вис- 
ше. Средно образование: специалност „Машини 
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и  съоръжения  за  производство  на  строителни 
материали“. Висше образование: инженер-обога-
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“. Сертификат за завършен курс на 
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове-
рение за регистриране в публичния регистър на 
физическите лица за упражняване на лесовъдска 
практика за следните дейности: планиране и орга-
низация на дейностите по залесяване; маркиране 
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти.

Ирина Иванова Манова, образование – висше. 
Инженер,  специалност  „Промишлена  електро-
ника“.  Удостоверение  за  пълна  проектантска 
правоспособност  от  КИИП  по  част  „Електри-
ческа“.  Удостоверение  за  семинарно  обучение 
на  тема  „Достъпност  и  евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по  част  „Интердисциплинарна  част:  Пожарна 
безопасност – електрически“.  Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Калин Иванов Рангелов, образование – висше. 
Строителен инженер по водоснабдяване и кана-
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
водоснабдителни и канализационни инсталации на 
сгради и съоръжения; водоснабдителни и канали-
зационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  за 
природни води, битови и промишлени отпадъч-
ни води; третиране и управление на отпадъци; 
технологична на стационарни пожарогасителни 
системи с вода и пожарогасителна пяна.

Камелия Иванова Виденова-Тончева, образова-
ние – висше. Машинен инженер. Топлоенергетика 
и ядрена енергетика.

Лиляна Велчева Павлова, образование – вис- 
ше. Инженер-металург. Удостоверение за участие 
в  семинар  „Безопасни и  здравословни  условия 
на труд“. Удостоверение за успешно завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия на 
труд съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучени-
ето на представителите в комитетите и групите 
по условия на труд в предприятията. Удостове-
рение за завършено обучение „Координатор по 
безопасност и здраве в строителството“.

Любомир Илиев Минев, образование – висше. 
Инженер по горско стопанство. Удостоверение от 
Изпълнителната агенция по горите за упражнява-
не на лесовъдска практика за следните дейности: 
планиране и организация на дейностите по зале-
сяване; маркиране на насаждения, предвидени за 
сеч; изработване на задания за горскостопански 
планове  и  програми  и  за  инвентаризация  на 
горските територии; изработване на горскосто-
пански  планове  и  програми и  инвентаризация 

на горските територии; изработване на задания 
и проекти, планове и програми за защита срещу 
ерозия и порои и  за биологична рекултивация 
на нарушени терени; планиране и организация 
на добива на дървесина; планиране и организа-
ция на добива на недървесни горски продукти; 
изработване на проекти за горски автомобилни 
пътища и съоръжения към тях.

Людмила  Георгиева  Миленова,  образова-
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Мик- 
роелектроника“.  Научна  степен – кандидат  на 
техническите  науки.  Сертификат  за  оценка  на 
въздействието върху околната среда.

Марияна Димова Делчева, образование – вис- 
ше. Минен инженер – маркшайдер. Свидетелство 
за правоспособност за извършване на дейности 
по кадастъра.

Милен Станиславов Минков,  образование – 
висше. Строителен инженер, транспортно стро-
ителство;  сертификат  за  вътрешен  одитор  на 
интегрирани  системи  за  управление  спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда  Йорданова  Евгениева,  образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация  и  изпълнение  на  строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
с ППП в областта на „Строителнотехническите 
правила  и  норми  за  осигуряване  на  пожарна 
безопасност на строежите“.

Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност: строителни 
и пътни машини и оборудване.

Петър Георгиев Ковачев, образование – висше. 
Машинен инженер. Удостоверение за завършен 
курс за правен анализ на приватизиращи се обек-
ти; удостоверение за завършен курс за синдик.

Петър Павлов Алексов, образование – висше. 
Инженер по автоматизация на производството. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Петя Евстатиева Маринкова, образование – вис- 
ше. Минен инженер по маркшайдерство и гео-
дезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  технология  на 
строителството.  Удостоверение  от  КИИП  за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска  правоспособност  по  части  „Кон-
структивна“  и  „Организация  и  изпълнение  на 
строителството“.

Райна Стефанова Михайлова, образование – 
висше.  Инженер  по  горско  стопанство.  Пълна 
проектантска  правоспособност  по  паркоус-
тройство  и  благоустройство.  Удостоверение  за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
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документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве  програми  за  гори  и  земи  от  горския фонд; 
изработване  на  задания  и  проекти,  планове  и 
програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица  и  общини;  експертизи  и  консултации  по 
лесовъдски  дейности;  изработване  на  проекти 
за горски пътища и съоръжения.

Росица Петрова Иванова, образование – вис- 
ше.  Инженер  земеустроител.  Сертификат  от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; свидетелство за правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра.

Румен Манасиев Георгиев, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  водоснабдяване  и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право- 
способност по части: водоснабдителни и канали-
зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни  и  канализационни  мрежи  и 
съоръжения  на  техническата  инфраструктура; 
конструктивна  на  ВиК  системи;  технологична 
на  пречиствателни  станции  за  природни  води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Славка Миодрагова Андонова, образование – 
средно специално. Техникум по минна промиш-
леност. Маркшайдерство.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

Тотка Василева Златкова, образование – висше. 
Машинен инженер по специалност „Промишлена 
топлотехника“.  Удостоверение  от  ТУ – София, 
за  професионална  квалификация  „Обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие за вписване в публичния 
регистър  на  лицата,  извършващи  обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки 

за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 
от  Закона  за  енергийната  ефективност  (ЗЕЕ), 
като  консултант  по  енергийна  ефективност  за 
извършване  на  дейностите  по  чл. 43,  ал. 2  от 
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.

Христо Иванов Ахладов, образование – висше. 
Електроинженер,  специалност  „Ел.  машини  и 
апарати“ в областта на енергетиката.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Борислав  Веселинов  Василовски,  образова-

ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Величко Костадинов Динчев, образование – 
висше. Инженер по електроника и автоматика, 
специалност  „Радио-  и  телевизионна  техника“. 
Сертификат от TUV за завършен курс за авто-
мобилни експерти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и  технологии“,  специализация  „Двигатели  с 
вътрешно горене“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но  техническо.  Двигатели  с  вътрешно  горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил  Русев  Русев,  образование – висше. 
Машинен  инженер  по  подемно-транспортни, 
строителни  и  минни  машини.  Сертификат  за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Иван  Крумов  Котев,  образование – висше. 
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, 
специалност  „Технология  на  машиностроенето 
и металорежещите машини“. Удостоверение за 
завършен курс  „Ръководители на  сектори,  тех-
нически участъци (подрайони)“.

Марин Вълков Илиев, образование – висше. 
Автомобилен  транспорт – експлоатация,  трак-
тори и кари.

Михаил Петров Величков, образование – сред-
но  техническо. Технология на машиностроене-
то – студена обработка.

Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност „Строителни 
и пътни машини и оборудване“.

Николай  Димитров  Георгиев,  образова-
ние – висше. Транспортна техника и технологии. 
Удостоверение за повишаване на квалификация 
по специалност „Железопътна техника – дизелови 
локомотиви“.

Пеню  Димов  Пенев,  образование – висше. 
Офицер-инженер по експлоатация и ремонт на 
АТТ, машинен инженер, двигатели с вътрешно 
горене. Удостоверение за допълнително обучение 
по съвременни системи в автомобилите и прикач-
ния състав (модул Б1); оценка на техническото 
състояние на автомобилите и прикачния състав 



БРОЙ  16   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   51   

(модул В1); нормативна база за работа в пункт за 
периодични прегледи (модули Е1 и Е2).

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист-международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Седевчо  Варадинов  Иванов,  образова-
ние – средно техническо. Машинен техник – „Ав-
томобили и трактори – експлоатация, поддържане 
и ремонт“.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Александър Петров Цветков, образование – вис- 
ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство“,  специа-
лизация  „Конструкции“. Сертификат  от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образование – вис- 
ше.  Промишлено  и  гражданско  строителство. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти, сертификат от център за квалификация на 
кадрите от държ. и местната адм. и строителство, 
удостоверение за управление на общинска соб-
ственост, сертификат „Промените в общинското 
законодателство“, удостоверение от НТС.

Асен Денчев Косев, образование – висше. Ми-
нен инженер по разработка на полезни изкопаеми.

Борислав  Веселинов  Василовски,  образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност 
„Транспортна техника и технологии“.

Борислав Рангелов Йорданов, образование – 
висше. Машинен инженер. Промишлена топло-
техника.

Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и  технологии“,  специализация  „Двигатели  с 
вътрешно горене“.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Елка Исакова Маринова, образование – висше. 
Машинен инженер, специалност „Технология на 
машиностроенето и металорежещи машини“.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но  техническо.  Двигатели  с  вътрешно  горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Емил  Русев  Русев,  образование – висше. 
Машинен  инженер  по  подемно-транспортни, 
строителни  и  минни  машини.  Сертификат  за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-

пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Златко Александров Златков, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Член на Обществото на 
българските  инженери  по  климатична,  отоп- 
лителна и хладилна техника. Удостоверение за 
член-учредител на Камарата на инвестиционното 
проектиране към секция „Отопление, климатиза-
ция, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“. 
Удостоверение за курс на обучение по обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Иван  Крумов  Котев,  образование – висше. 
Двигатели с вътрешно горене. Машинен инженер, 
специалност  „Технология  на  машиностроенето 
и металорежещите машини“. Удостоверение за 
завършен курс  „Ръководители на  сектори,  тех-
нически участъци (подрайони)“.

Ирена Пламенова Крумова, образование – вис- 
ше. Средно образование, специалност „Машини 
и  съоръжения  за  производство  на  строителни 
материали“. Висше образование, инженер-обога-
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“. Сертификат за завършен курс на 
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове-
рение за регистриране в публичния регистър на 
физическите лица за упражняване на лесовъдска 
практика за следните дейности: планиране и орга-
низация на дейностите по залесяване; маркиране 
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти.

Калин Иванов Рангелов, образование – висше. 
Строителен инженер по водоснабдяване и кана-
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
водоснабдителни и канализационни инсталации на 
сгради и съоръжения; водоснабдителни и канали-
зационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  за 
природни води, битови и промишлени отпадъч-
ни води; третиране и управление на отпадъци; 
технологична на стационарни пожарогасителни 
системи с вода и пожарогасителна пяна.

Людмил Йорданов Савов, образование – вис- 
ше. Инженер-химик. Технология на неорганич-
ните вещества.

Милен  Станиславов  Минков,  образова-
ние – висше. Строителен инженер, транспортно 
строителство;  сертификат  за  вътрешен  одитор 
на Интегрирани системи за управление спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда  Йорданова  Евгениева,  образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация  и  изпълнение  на  строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
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с ППП в областта на „Строителнотехническите 
правила  и  норми  за  осигуряване  на  пожарна 
безопасност на строежите“.

Никола Веселинов Тасков, образование – вис- 
ше. Топлоенергетика. Промишлена топлотехника.

Никола Цветков Григоров, образование – вис- 
ше. Инженер-механик, специалност „Строителни 
и пътни машини и оборудване“.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  технология  на 
строителството.  Удостоверение  от  КИИП  за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска  правоспособност  по  части  „Кон-
структивна“  и  „Организация  и  изпълнение  на 
строителството“.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист-международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  водоснабдяване  и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право- 
способност по части: водоснабдителни и канали-
зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни  и  канализационни  мрежи  и 
съоръжения  на  техническата  инфраструктура; 
конструктивна  на  ВиК  системи;  технологична 
на  пречиствателни  станции  за  природни  води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Софка Велчева Асенова, образование – висше. 
Строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. Сертификат  от КНОБ  за  оценка 
на недвижими имоти. Удостоверение  за пълна 
проектантска правоспособност по интердисципли-
нарна част пожарна безопасност. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение 
на строителството“.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Тодор Цветанов Стаменов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Валери Илиев Михайлов, образование – висше. 
Електроинженер,  специалност  „Автоматика  и 
телемеханика“.

Величко Костадинов Динчев, образование – 
висше. Инженер по електроника и автоматика, 
специалност  „Радио-  и  телевизионна  техника“. 
Сертификат от TUV за завършен курс за авто-
мобилни експерти.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство“,  специа-

лизация  „Конструкции“. Сертификат  от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образование – вис- 
ше.  Промишлено  и  гражданско  строителство. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти, сертификат от център за квалификация на 
кадрите от държ. и местната адм. и строителство, 
удостоверение за управление на общинска соб-
ственост, сертификат „Промените в общинското 
законодателство“, удостоверение от НТС.

Асен Денчев Косев, образование – висше. Ми-
нен инженер по разработка на полезни изкопаеми.

Богомил Любенов Михайлов, образование – 
висше. Средно образование – среден техник по 
строителство  и  архитектура.  Висше  образова-
ние – строителен инженер по пътно строителство 
и архитектура.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Денка Иванова Николова, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Драгомир  Иванов  Владимиров,  образова-
ние – средно  специално.  Техник  по  геодезия  и 
картография.

Емил  Войнов  Антов,  образование – висше. 
Удостоверение за завършено обучение по защита 
на класифицираната информация; технология на 
минното производство, минен инженер, технолог.

Иван Георгиев Ненков, образование – висше. 
Финанси и кредит.

Инка Сергиева Аврамова, образование – вис- 
ше.  Архитект.  Удостоверение  за  пълна  проек-
тантска правоспособност.

Ирена Пламенова Крумова, образование – вис- 
ше. Средно образование, специалност „Машини 
и  съоръжения  за  производство  на  строителни 
материали“. Висше образование, инженер-обога-
тител, специалност „Обогатяване и рециклиране 
на суровини“. Сертификат за завършен курс на 
обучение „Актуални проблеми в ЗУТ“. Удостове-
рение за регистриране в публичния регистър на 
физическите лица за упражняване на лесовъдска 
практика за следните дейности: планиране и орга-
низация на дейностите по залесяване; маркиране 
на насаждения, предвидени за сеч; планиране и 
организация на добива на дървесина; планиране 
и организация на добива на недървесни горски 
продукти“.

Ирина Иванова Манова, образование – висше. 
Инженер,  специалност  „Промишлена  електро-
ника“.  Удостоверение  за  пълна  проектантска 
правоспособност  от  КИИП  по  част  „Електри-
ческа“.  Удостоверение  за  семинарно  обучение 
на  тема  „Достъпност  и  евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по  част  „Интердисциплинарна  част:  Пожарна 
безопасност – електрически“.  Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
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на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Калин Иванов Рангелов, образование – висше. 
Строителен инженер по водоснабдяване и кана-
лизация – мрежи и съоръжения. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
водоснабдителни и канализационни инсталации на 
сгради и съоръжения; водоснабдителни и канали-
зационни мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура; конструктивна на ВиК системи; 
технологична  на  пречиствателни  станции  за 
природни води, битови и промишлени отпадъч-
ни води; третиране и управление на отпадъци; 
технологична на стационарни пожарогасителни 
системи с вода и пожарогасителна пяна.

Милен Станиславов Минков,  образование – 
висше. Строителен инженер, транспортно стро-
ителство;  сертификат  за  вътрешен  одитор  на 
интегрирани  системи  за  управление  спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007; удостоверение „Осъществява-
не контрол върху качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените 
изисквания по ЗУТ“.

Надежда  Йорданова  Евгениева,  образова-
ние – висше. Строителен инженер по промишлено 
и гражданско строителство; удостоверение за пъл-
на проектантска правоспособност „Конструктивна 
организация  и  изпълнение  на  строителството. 
Технически контрол“; удостоверение за проектант 
с ППП в областта на „Строителнотехническите 
правила  и  норми  за  осигуряване  на  пожарна 
безопасност на строежите“.

Петя Евстатиева Маринкова, образование – вис- 
ше. Минен инженер по маркшайдерство и гео-
дезия.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  технология  на 
строителството.  Удостоверение  от  КИИП  за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска  правоспособност  по  части  „Кон-
структивна“  и  „Организация  и  изпълнение  на 
строителството“.

Румен Манасиев Георгиев, образование – сред-
но специално. Строителство и архитектура.

Румен  Насов  Ненков,  образование – висше. 
Строителен  инженер  по  хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Савина Невянова Рангелова, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  водоснабдяване  и 
канализация – мрежи и съоръжения. Удостове-
рение от КИИП за пълна проектантска право- 
способност по части: водоснабдителни и канали-
зационни инсталации на сгради и съоръжения; 
водоснабдителни  и  канализационни  мрежи  и 
съоръжения  на  техническата  инфраструктура; 
конструктивна  на  ВиК  системи;  технологична 
на  пречиствателни  станции  за  природни  води, 
битови и промишлени отпадъчни води; третира-
не и управление на отпадъци; технологична на 
стационарни пожарогасителни системи с вода и 
пожарогасителна пяна.

Свилен Методиев Василев, образование – вис- 
ше. Строителен инженер по специалност „Кон-
струкции“; удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност  по  части  „Конструктивна“  и 
„Организация и изпълнение на строителството“; 
лиценз  за  вписване  в  публичния  регистър  на 
лицата,  упражняващи  технически  контрол  по 
част конструктивна на инвестиционните проекти.

Славка  Миодрагова  Андонова,  образова-
ние – средно  специално.  Техникум  по  минна 
промишленост. Маркшайдерство.

Софка Велчева Асенова, образование – висше. 
Строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. Сертификат  от КНОБ  за  оценка 
на недвижими имоти. Удостоверение  за пълна 
проектантска правоспособност по интердисципли-
нарна част пожарна безопасност. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение 
на строителството“.

Станоя Йорданов Дончевски, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер,  специалност  „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Стефан Захариев Попов, образование – средно 
техническо. Архитектурен техник.

Стоян Петров Стоянов, образование – висше. 
„Промишлено и гражданско строителство, кон-
струкции“ – строителен инженер.

Тодор Иванов Тодоров, образование – висше. 
Строителен инженер ПГС – технология.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 

Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Пламен Димитров Гърбов, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер  по  технология  на 
строителството.  Удостоверение  от  КИИП  за 
„Конструкции на сгради и съоръжения“. Пълна 
проектантска  правоспособност  по  части  „Кон-
структивна“  и  „Организация  и  изпълнение  на 
строителството“.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Ирина Иванова Манова, образование – висше. 

Инженер,  специалност  „Промишлена  електро-
ника“.  Удостоверение  за  пълна  проектантска 
правоспособност  от  КИИП  по  част  „Електри-
ческа“.  Удостоверение  за  семинарно  обучение 
на  тема  „Достъпност  и  евакуация – стандарти 
и нормативи“. Сертификат за завършен курс по 
„Оценители на недвижимо имущество“. Удосто-
верение от ТУ – София, за професионална квали-
фикация „Обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради“. Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност от КИИП 
по  част  „Интердисциплинарна  част:  Пожарна 
безопасност – електрически“.  Удостоверение 
от Българската стопанска камара за завършено 
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обучение по здравословни и безопасни условия 
на труд съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, 
т. 1, 2, 3 и 4.

Станка Асенова Станкова, образование – вис- 
ше. Електроинженер, специалност „Ел. центра-
ли, мрежи и системи“. Удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност „Електрическа“. 
Удостоверение за завършен курс в областта на 
„Строителнотехническите правила и норми за оси-
гуряване на пожарна безопасност на строежите“. 
Удостоверение за „Координатор по безопасност и 
здраве в строителството“. Удостоверение за завър-
шено обучение на тема „Наредба № 2 от 2009 г. 
за избор и проектиране на асансьорни уредби в 
сгради и европейските стандарти“. Удостоверение 
за завършено обучение по „Добрата практика и 
прилагане на  стандартите при проектиране на 
електрическите уредби“. Сертификат за „Наредба 
за управление на строителните отпадъци – норма-
тивен контекст, основни положения и практически 
указания по приложението є“.

Тотка Василева Златкова, образование – висше. 
Машинен инженер по специалност „Промишлена 
топлотехника“.  Удостоверение  от  ТУ – София, 
за  професионална  квалификация  „Обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради“. Удостоверение от Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие за вписване в публичния 
регистър  на  лицата,  извършващи  обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради, изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и изготвяне на оценки 
за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 
от  Закона  за  енергийната  ефективност  (ЗЕЕ) 
като  консултант  по  енергийна  ефективност  за 
извършване  на  дейностите  по  чл. 43,  ал. 2  от 
ЗЕЕ – валидно до 12.11.2020 г.

5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

Борислав  Веселинов  Василовски,  образова-
ние – висше. Магистър-инженер по специалност: 
„Транспортна техника и технологии“.

Ваньо Маринов Личев, образование – висше. 
Машинен инженер, двигатели с вътрешно горене. 
Сертификат за пожарна безопасност и защита на 
населението.

Величко  Костадинов  Динчев,  образова-
ние – висше. Инженер по  електроника и  авто-
матика,  специалност  „Радио-  и  телевизионна 
техника“. Сертификат от TUV за завършен курс 
за автомобилни експерти.

Веселин Найчов Василовски, образование – вис- 
ше. Машинен инженер – „Транспортна техника 
и  технологии“,  специализация  „Двигатели  с 
вътрешно горене“.

Емил  Русев  Русев,  образование – висше. 
Машинен  инженер  по  подемно-транспортни, 
строителни  и  минни  машини.  Сертификат  за 
автоексперт-оценител, курс „Автотехническа екс-
пертиза – проблеми, методика, пазарна стойност“. 
Удостоверение за преминато обучение по безо-
пасни и здравословни условия на труд при работа 
със съоръжения с повишена опасност – въздушни 
компресорни инсталации и уредби.

Михаил Петров Величков, образование – сред-
но  техническо. Технология на машиностроене-
то – студена обработка.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше.  Инженер-агроном  по  специалност  „Поле-
въдство“.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
фикат  за  участие  в  курс  по  темите:  „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури  за  вземане  на  растителни  проби  за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол  на  земеделските  производители  за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за  завършено  обучение  на  тема:  „Обучение  на 
обучители  на  професионални  потребители  на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче-
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на 
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ-
ността  за постигане на  устойчива  употреба на 
пестициди  и  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО) 
№ 1107/2009  относно  пускането  на  пазара  на 
продукти за растителна защита“. Сертификат за 
професионално направление: Растителна защита 
(Растителна  защита, Растениевъдство). Удосто-
верение за завършено обучение на тема: „Пла-
нирано обучение на инспектори по растителна 
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху 
предлагането на пазара и употреба на продукти 
за  растителна  защита  и  торове  и  извършващи 
наблюдение върху развитието на икономически 
важни  вредители  при  земеделските  култури“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Ново законодателство и проблемни вредители 
през 2016 г.“.

Райна Стефанова Михайлова, образование – 
висше.  Инженер  по  горско  стопанство.  Пълна 
проектантска  правоспособност  по  паркоус-
тройство  и  благоустройство.  Удостоверение  за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве  програми  за  гори  и  земи  от  горския фонд; 
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изработване  на  задания  и  проекти,  планове  и 
програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица  и  общини;  експертизи  и  консултации  по 
лесовъдски  дейности;  изработване  на  проекти 
за горски пътища и съоръжения.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше.  Инженер-агроном  по  специалност  „Поле-
въдство“.

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше.  Инженер-агроном. Защита  на  растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
фикат  за  участие  в  курс  по  темите:  „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури  за  вземане  на  растителни  проби  за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол  на  земеделските  производители  за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за  завършено  обучение  на  тема:  „Обучение  на 
обучители  на  професионални  потребители  на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче-
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на 
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ-
ността  за постигане на  устойчива  употреба на 
пестициди  и  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО) 
№ 1107/2009  относно  пускането  на  пазара  на 
продукти за растителна защита“. Сертификат за 
професионално направление: Растителна защита 
(Растителна  защита, Растениевъдство). Удосто-
верение за завършено обучение на тема: „Пла-
нирано обучение на инспектори по растителна 
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху 
предлагането на пазара и употреба на продукти 
за  растителна  защита  и  торове  и  извършващи 
наблюдение върху развитието на икономически 
важни  вредители  при  земеделските  култури“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Ново законодателство и проблемни вредители 
през 2016 г.“

Илия Асенов Георгиев, образование – висше. 
Средно образование: машинен техник със специ-
алност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Националното уп-
равление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика  за  следните  дейности:  маркиране  на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те  дейността  отчетни  документи;  събиране  и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови  видове,  създаване  на  горски  култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни  документи;  изработване  на  задания  и 
лесоустройствени  проекти,  планове  програми 
за гори и земи от горския фонд; изработване на 
задания и проекти, планове и програми за борба 
с ерозията и за биологична рекултивация на на-
рушени терени; организация на добив на дърве-
сина и изработване на транспортно-технологични 
проекти, планове и схеми за ползвания от гори 
и земи от горския фонд и изготвяне на съпро-
вождащите тази дейност документи; управление 
на гори и земи от горския фонд, собственост на 
физически и юридически лица и общини;  екс-
пертизи и консултации по лесовъдски дейности; 
изработване  на  проекти  за  горски  пътища  и 
съоръжения. Удостоверение от Изпълнителната 
агенция по горите за регистриране в публичния 
регистър на физически лица за упражняване на 
лесовъдска практика за следните дейности: пла-
ниране и организация на дейностите по залеся-
ване; маркиране на насаждения, предвидени за 
сеч; изработване на задания за горскостопански 
планове и програми и за инвентаризация на гор-
ските територии; изработване на горскостопански 
планове и програми и инвентаризация на горски 
територии; изработване на  задания и проекти, 
планове и програми за защита срещу ерозия и 
порои и за биологична рекултивация на нарушени 
терени; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 
на недървесни горски продукти; изработване на 
проекти за горски автомобилни пътища и съоръ-
жения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен 
одитор в публичния сектор.

6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев, образование – висше. 

Средно образование: машинен техник със специ-
алност „Производство на двигатели с вътрешно 
горене“. Висше образование: инженер по горско 
стопанство. Удостоверение от Националното уп-
равление по горите за регистриране в публичния 
регистър за упражняване на частна лесовъдска 
практика  за  следните  дейности:  маркиране  на 
подлежащи на сеч дървета, отглеждане на млади 
насаждения без материален добив, кастрене на 
стоящи дървета и изготвяне на съпровождащи-
те  дейността  отчетни  документи;  събиране  и 
добив на семена и производство на фиданки и 
репродуктивни материали от горскодървесни и 
храстови  видове,  създаване  на  горски  култури 
и изготвяне на съпровождащите тези дейности 
отчетни  документи;  изработване  на  задания  и 
лесоустройствени  проекти,  планове  програми 
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за гори и земи от горския фонд; изработване на 
задания и проекти, планове и програми за борба 
с ерозията и за биологична рекултивация на на-
рушени терени; организация на добив на дърве-
сина и изработване на транспортно-технологични 
проекти, планове и схеми за ползвания от гори 
и земи от горския фонд и изготвяне на съпро-
вождащите тази дейност документи; управление 
на гори и земи от горския фонд, собственост на 
физически и юридически лица и общини;  екс-
пертизи и консултации по лесовъдски дейности; 
изработване  на  проекти  за  горски  пътища  и 
съоръжения. Удостоверение от Изпълнителната 
агенция по горите за регистриране в публичния 
регистър на физически лица за упражняване на 
лесовъдска практика за следните дейности: пла-
ниране и организация на дейностите по залеся-
ване; маркиране на насаждения, предвидени за 
сеч; изработване на задания за горскостопански 
планове и програми и за инвентаризация на гор-
ските територии; изработване на горскостопански 
планове и програми и инвентаризация на горски 
територии; изработване на  задания и проекти, 
планове и програми за защита срещу ерозия и 
порои и за биологична рекултивация на нарушени 
терени; планиране и организация на добива на 
дървесина; планиране и организация на добива 
на недървесни горски продукти; изработване на 
проекти за горски автомобилни пътища и съоръ-
жения към тях. Сертификат от МФ за вътрешен 
одитор в публичния сектор.

Райна Стефанова Михайлова, образование – 
висше.  Инженер  по  горско  стопанство.  Пълна 
проектантска  правоспособност  по  паркоус-
тройство  и  благоустройство.  Удостоверение  за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве  програми  за  гори  и  земи  от  горския фонд; 
изработване  на  задания  и  проекти,  планове  и 
програми за борба с ерозията и за биологична 
рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица  и  общини;  експертизи  и  консултации  по 
лесовъдски  дейности;  изработване  на  проекти 
за горски пътища и съоръжения.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 

ше.  Химична  технология  и  материали  за  ми-
кроелектрониката  и  електронните  елементи, 
инженер-химик. Удостоверение  от Академията 
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение 
от НИКК  за  завършен  специализиран  курс  за 

изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Геновева  Цветанова  Владимирова,  образо-
вание – висше. Инженер-химик по специалност 
„Технология на органичния синтез и горивата“.

Георги Георгиев Трифонов, образование – вис- 
ше. 

Мая Иванова Кичева,  образование – висше. 
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните 
науки; специалист по молекулярна и функцио-
нална  биология.  Биохимик – клиничен  химик. 
Анализ  на  белтъци  и  ензими.  Генотипиране, 
секвениране.

Мирелла Сашова Боянова, образование – вис- 
ше. Технология на силикатите. Удостоверение за 
участие  в  семинар  „Безопасни  и  здравословни 
условия на труд“.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
Людмила  Георгиева  Миленова,  образова-

ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми-
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на 
техническите  науки.  Сертификат  за  оценка  на 
въздействието върху околната среда.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ваня Николова Оприкова, образование – вис- 

ше.  Химична  технология  и  материали  за  ми-
кроелектрониката  и  електронните  елементи, 
инженер-химик. Удостоверение  от Академията 
на МВР за почеркови експертизи. Удостоверение 
от НИКК  за  завършен  специализиран  курс  за 
изследване на наркотични вещества. Удостовере-
ние за допълнително обучение по експертизи на 
тютюн и тютюневи изделия – експертен подход 
и процедури.

Людмила  Георгиева  Миленова,  образова-
ние – висше. Инженер-физик, специалност „Ми-
кроелектроника“. Научна степен – кандидат на 
техническите  науки.  Сертификат  за  оценка  на 
въздействието върху околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Славомир  Михайлов  Симеонов,  образова-
ние – висше. Ветеринарен лекар.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Борис Богословов Йорданов, образование – вис- 

ше.  Инженер-агроном  по  специалност  „Поле-
въдство“.

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше.  Инженер-агроном. Защита  на  растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Димитър  Владимиров  Николов,  образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Емилия Димитрова Гоцева, образование – вис- 
ше. Агроном по растителна защита. Сертификат 
за преминал курс на обучение за фитосанитарни 
инспектори: фитосанитарна експертиза. Серти-
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фикат  за  участие  в  курс  по  темите:  „Методи, 
техника и процедури за вземане на растителни 
проби за анализ за наличие на микотоксини при 
първично производство на земеделски култури, 
предназначени за фураж“ и „Методи, техники и 
процедури  за  вземане  на  растителни  проби  за 
анализ за остатъчни количества от пестициди“. 
Сертификат за завършен курс на обучение на тема: 
„Най-добри практики за опазване на водите от 
замърсяване, причинено от точкови източници, 
при употреба на продукти за растителна защита“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Контрол  на  земеделските  производители  за 
спазване на изискванията на Нитратната дирек-
тива, контрол на употребата на ПРЗ и контрол 
на интегрираното производство“. Удостоверение 
за  завършено  обучение  на  тема:  „Обучение  на 
обучители  на  професионални  потребители  на 
пестициди, дистрибутори и консултанти“. Удос-
товерение за завършено обучение на тема: „Нови 
аспекти в контролната дейност върху пускането 
на пазара и употребата на ПРЗ и торове предвид 
новите европейски и национални законодателни 
изисквания“. Удостоверение за завършено обуче-
ние на тема: „Нови аспекти в Закона за защита на 
растенията, транспониращи Директива 2009/128/
ЕО за създаване на рамка за действие на Общ-
ността  за постигане на  устойчива  употреба на 
пестициди  и  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО) 
№ 1107/2009  относно  пускането  на  пазара  на 
продукти за растителна защита“. Сертификат за 
професионално направление: Растителна защита 
(Растителна  защита, Растениевъдство). Удосто-
верение за завършено обучение на тема: „Пла-
нирано обучение на инспектори по растителна 
защита от ОДБХ, осъществяващи контрол върху 
предлагането на пазара и употреба на продукти 
за  растителна  защита  и  торове  и  извършващи 
наблюдение върху развитието на икономически 
важни  вредители  при  земеделските  култури“. 
Удостоверение за завършено обучение на тема: 
„Ново законодателство и проблемни вредители 
през 2016 г.“.

Йонко Богомилов Йонков, образование – вис- 
ше.  Агроинженерство – полевъдство,  инженер-
агроном.

Маргарита  Милчова  Стоянова,  образова-
ние – висше.  Агроном – растителна  защита. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Райна  Стефанова  Михайлова,  образова-
ние – висше.  Инженер  по  горско  стопанство. 
Пълна проектантска правоспособност по парко-
устройство и благоустройство. Удостоверение за 
упражняване на частна лесовъдска практика за 
следните дейности: маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, отглеждане на млади насаждения без 
материален добив, кастрене на стоящи дървета и 
изготвяне на съпровождащите дейността отчетни 
документи; събиране и добив на семена и произ-
водство на фиданки и репродуктивни материали 
от горскодървесни и храстови видове, създаване на 
горски култури и изготвяне на съпровождащите 
тези дейности отчетни документи; изработване 
на задания и лесоустройствени проекти, плано-
ве  програми  за  гори  и  земи  от  горския фонд; 
изработване  на  задания  и  проекти,  планове  и 
програми за борба с ерозията и за биологична 

рекултивация на нарушени терени; организация 
на добив на дървесина и изработване на транс-
портно-технологични проекти, планове и схеми 
за ползвания от гори и земи от горския фонд и 
изготвяне на съпровождащите тази дейност до-
кументи; управление на гори и земи от горския 
фонд, собственост на физически и юридически 
лица  и  общини;  експертизи  и  консултации  по 
лесовъдски  дейности;  изработване  на  проекти 
за горски пътища и съоръжения.

Стефка Стойнева Евтимова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном, специалност „Агроинже-
нерство и полевъдство“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство“,  специа-
лизация  „Конструкции“. Сертификат  от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Анелия Тошева Черногорова, образование – вис- 
ше.  Промишлено  и  гражданско  строителство. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти, сертификат от център за квалификация на 
кадрите от държ. и местната адм. и строителство, 
удостоверение за управление на общинска соб-
ственост, сертификат „Промените в общинското 
законодателство“, удостоверение от НТС.

Венцислав Стоянов Груев, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на недвижими имоти.

Виолета Михайлова Венева, образование – вис- 
ше. Счетоводство и контрол. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Димитър  Георгиев  Димитров,  образова-
ние – висше.  Икономист – специалност  „Мар-
кетинг“.  Бакалавър  по  бизнес  администрация; 
хидравлична  и  пневматична  техника;  иконо-
мист – мениджър. Сертификат от КНОБ за оценка 
на недвижими имоти.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Румен  Насов  Ненков,  образование – висше. 
Строителен  инженер  по  хидромелиоративно 
строителство; магистър по икономика – финанси. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти.

Софка Велчева Асенова, образование – висше. 
Строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. Сертификат  от КНОБ  за  оценка 
на недвижими имоти. Удостоверение  за пълна 
проектантска правоспособност по интердисципли-
нарна част пожарна безопасност. Удостоверение 
за пълна проектантска правоспособност по части: 
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение 
на строителството“.

Станоя Йорданов Дончевски, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер,  специалност  „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
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КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Янек Росенов Павлов, образование – висше. 
Икономист. Бакалавър по специалност „Застра-
ховане и социално дело“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Александър Петров Цветков, образование – вис- 

ше. Строителен инженер със специалност „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство“,  специа-
лизация  „Конструкции“. Сертификат  от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти; сертификат от 
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Георги Миленов Павлов, образование – вис- 
ше. Машинен инженер. Сертификат от КНОБ за 
оценка на машини и съоръжения.

Емил Лазаров Здравков, образование – сред-
но  техническо.  Двигатели  с  вътрешно  горене. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Петър Павлов Алексов, образование – висше. 
Инженер по автоматизация на производството. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 
дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

Димитър  Владимиров  Николов,  образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Росен  Емилов  Иглев,  образование – висше. 
Икономист по счетоводна и финансово-контролна 

дейност. Сертификат от КНОБ за оценка на недви-
жими имоти. Сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания. Сертификат 
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.

Румяна Миткова Стоянова, образование – вис- 
ше. Машинен инженер; икономист международ-
ник – международно икономическо сътрудничест-
во. Инженер по безопасност на производствата. 
Магистър с професионална квалификация „Екс-
перт по трудова медицина и работоспособност“. 
Сертификат от КНОБ за оценка на машини и 
съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка на 
търговски предприятия и вземания; експерт по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Стефка Асенова Дамянова, образование – вис- 
ше. Финанси и кредит. Сертификат от КНОБ за 
оценка на търговски предприятия и вземания.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Галина Димова Павлова, образование – вис- 
ше.  Инженер-агроном. Защита  на  растенията 
и почвата. Сертификат от КНОБ за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Димитър  Владимиров  Николов,  образова-
ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Маргарита Милчова Стоянова, образование – 
висше. Агроном – растителна защита. Сертификат 
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Росица Петрова Иванова, образование – вис- 
ше.  Инженер-земеустроител.  Сертификат  от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; свидетелство за правоспособност за 
извършване на дейности по кадастъра.

Станоя Йорданов Дончевски, образование – вис- 
ше.  Строителен  инженер,  специалност  „Техно-
логия на строителството“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти. Сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Стефка Стойнева Евтимова, образование – вис- 
ше. Инженер-агроном, специалност „Агроинже-
нерство и полевъдство“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

Янка  Първанова  Александрова,  образова-
ние – висше.  Магистър  по  финанси  и  кредит. 
Сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 
имоти; сертификат от КНОБ за оценка на тър-
говски предприятия и вземания; сертификат от 
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на 
машини и съоръжения.
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11. Клас „Други съдебни експертизи“
Димитър  Владимиров  Николов,  образова-

ние – висше. Агроикономист, специалност: „Ико-
номика и организация на селското стопанство“. 
Допълнителна  специализация:  „Икономика  и 
управление на АПП“. Сертификат от КНОБ за 
оценка на  търговски предприятия и  вземания. 
Сертификат от КНОБ за оценка на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Мая Иванова Кичева,  образование – висше. 
Експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните 
науки; специалист по молекулярна и функцио-
нална  биология.  Биохимик – клиничен  химик. 
Анализ  на  белтъци  и  ензими.  Генотипиране, 
секвениране.

Янек Росенов Павлов, образование – висше. 
Икономист. Бакалавър по специалност „Застра-
ховане и социално дело“. Сертификат от КНОБ 
за оценка на недвижими имоти.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ 
за съдебния район на Окръжния съд – Перник, 
и Административния съд – Перник, за 2022 г.

Превод от и на английски език:
Радослав Руменов Антов, образование – висше. 

Сертификат за владеене на английски език, ниво 
С1 от Университет Кеймбридж.

Превод от и на немски език:
Атанас Николов Челебиев, образование – вис- 

ше. Диплома от Технически университет – Дрез-
ден. Доктор на науките. Помощен конферентен 
преводач към Съда на Европейския съюз през 
2011 г. и 2016 г.

Превод от и на полски език:
Десислава  Янушова  Желязкова,  образова-

ние – висше. Майчин език – полски. Диплома за 
магистър по българска филология от Университет 
„Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Република Полша.

Превод от и на словенски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше. 

Магистър  по  специалност  „Славянска  филоло-
гия – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска 
и словенска литература“.

Превод от и на сръбски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше. 

Магистър  по  специалност  „Славянска  филоло-
гия – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска 
и словенска литература“.

Превод от и на хърватски език:
Илка Иванова Енчева, образование – висше. 

Магистър  по  специалност  „Славянска  филоло-
гия – сръбски-хърватски език и сръбска, хърватска 
и словенска литература“.

Превод от и на турски език:
Бейхан Неджиб Мустафа, образование – висше. 

Библиотечно-информационни  дейности.  Удос-
товерение за владеене на турски език, ниво C2, 
издадено от Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Факултет по класически и нови фи-
лологии, Катедра по тюркология и алтаистика, 
специалност „Тюркология“.
823

16. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Разградския 

окръжен съд за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър  Костадинов  Димитров,  графолог, 

експерт-криминалист;
Красимир Спасов Димитров,  графолог, екс-

перт-криминалист;
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерт-

криминалист;
1.5. Биометрични криминалистични експер-

тизи
Иван Георгиев Атанасов, балистични и био-

метрични експертизи;
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог;
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 

ДНК анализ;
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог;
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина;
Ивайло Арабаджиев, нервни болести;
Красимир  Ангелов  Манолов,  патологоана-

томия;
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

ДНК (генетичен) анализ;
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог;
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и мик-

робиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ;
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Диана Петрова Киселова, психиатър;
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог;
Емилия Стоянова Петрова, психолог;
Наташа Иванова Станева, клиничен психолог;
Татяна Аврамова Костова, психолог;
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счето-

водство и контрол;
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност;
Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  на 

строителството, финансово-счетоводна дейност, 
сертификат  за международни счетоводни стан-
дарти;

Геновева  Генова  Драганова,  счетоводство  и 
контрол, икономика на туризма;

Горка Иванова Косева, счетоводна и правна 
дейност на фирмата; механична технология на 
дървесината;

Дамян Бончев Илиев, счетоводна отчетност;
Даниел  Йорданов  Добрев,  счетоводство  и 

контрол;
Иван  Петков  Абаджиев,  икономист-счето-

водител;  оценител  на  машини,  съоръжения  и 
недвижими имоти; 
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Иванка Богданова Братованова, счетоводство 
и контрол;

Иванка  Тодорова  Петкова,  счетоводна  от-
четност;

Красимир  Атанасов  Атанасов,  счетоводна 
отчетност, данъчно производство;

Марияна  Борисова  Бижева,  икономист-сче-
товодител;

Петя Александрова Занкова, счетоводство и 
контрол; икономист-счетоводител, методология 
на счетоводна отчетност и контрола на банковите 
институти, числени методи и програмиране;

Сашко Иванов Александров,  експерт-счето-
водител – одитор; данъчен експерт, икономист;

Снежана Иванова Карабелова, счетоводство 
и контрол;

Стела  Димитрова  Бижева,  счетоводство  и 
контрол; икономист;

Тодор Станчев Николов, икономика и упра-
вление на строителството; 

Юлиян  Йорданов  Стойчев,  счетоводство  и 
контрол;

Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол, 
оценител на земеделски земи и подобрения върху 
тях, на цели предприятия и обособени части, не-
движими имоти, машини и съоръжения, активи, 
инвестиционни проекти;

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол;
Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  на 

строителството, финансово-счетоводна дейност, 
сертификат  за международни счетоводни стан-
дарти;

Венцислав Георгиев Николов, финанси;
Зорница Евгениева Якимова, финанси, пуб-

лични финанси, социално дело;
Ирена  Стефкова  Райчева,  финансово-счето-

воден експерт;
Ивайло Петков Узунов,  икономист-счетово-

дител, данъчен и митнически контрол;
Мария Атанасова Тасева, икономика на индус-

трията, стопански и финансов контрол; оценител 
на нeдвижими имоти;

Младен Петров Енчев, публични финанси;
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно 

промишлено производство, икономика, отчетност 
и планиране на селското стопанство;

Николинка  Тенева  Цекова,  счетоводна  от-
четност;

Симеон Панов Изворов, икономист, счетовод-
ни, финансови, социални;

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична админи-

страция и машинен инженер;
Васко  Георгиев  Станев,  машинен  инженер, 

лиценз  за  оценка  на  машини,  съоръжения  и 
недвижими имоти; сертификат за оценяване на 
земеделски земи и трайни насаждения;

Горка Иванова Косева, механична технология 
на дървесината; мебелно производство;

Димитър Георгиев Русев, теоретична топлотех-
ника, хладилна и климатична техника; енергийна 
ефективност;

Димитър  Христов  Томов,  ел.  снабдяване  и 
ел. обзавеждане;

Наско Христов Асенов, машинен инженер;
Петър  Стоянов  Даулов,  ел.  снабдяване,  ел. 

оборудване,  електроенергетика,  безопасни  и 
здравословни условия на труд;

Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер, 
електроинженер;

Симислав Иванов Михайлов, инженер – хид-
ромелиоративно строителство;

5.2. Съдебна автотехническа експертиза 
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с 

вътрешно горене;
Йордан  Тодоров  Димитров,  двигатели  с 

вътрешно горене;
Николай Иванов Дечков, машинен инженер, 

транспортна техника и технологии;
Слави Иванов Илиев,  оценител на машини 

и  съоръжения,  на  цели  държавни  и  общински 
предприятия, консултант по внедряване на меж-
дународен стандарт за управление на качеството 
ISO-9001, сертификатор на системи за управление 
на качеството по стандарт ISO-9001;

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Христо Димитров Василев, органична химия, 
технология на лекарствените, природни органични 
вещества, растежни стимулатори и регулатори, 
експерт на ADR превоз на опасни товари;

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Адриан Димитров Атанасов, електроника;
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Виолетка  Станкова  Кулева,  промишлено  и 

гражданско  строителство,  икономика  на  стро-
ителството,  оценител  на  недвижими  имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения;

Даниела  Маринова  Табакова,  геодезия,  фо-
тограметрия и картография;

Елга Милева Бонева, архитект;
Емил Тотев Проданов, архитект;
Йордан Димитров Пенев, архитект;
Камен  Димитров  Илиев,  промишлено  и 

гражданско  строителство,  икономика  на  стро-
ителството;

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна 

техника и безопасност;
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна 

безопасност;
5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 

експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, автоексперт-

оценител, експерт-оценител на машини и съоръ-
жения, активи;

Йордан Тодоров Димитров, автоексперт-оце-
нител; 

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“ 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна ме-

дицина;
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Георги  Енчев  Райков,  агроном,  растителна 

защита;
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Тодорка Андреева Димитрова, агроинженер-
ство, полевъдство;

10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Валерий Иванов Обретенов, оценител;
Виолетка Станкова Кулева, оценител; 
Мария Атанасова Тасева, оценител;
Марияна Борисова Бижева, оценител;
Наско Витанов Илиев, оценител;
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Васко Георгиев Станев, оценител;
Слави Иванов Илиев, оценител;
10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 

вземания
Наско Витанов Илиев, оценител;
Слави Иванов Илиев, оценител;
Янко Георгиев Киров, оценител; 
10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 

насаждения
Виолетка Станкова Кулева, оценител; 
Наско Витанов Илиев, оценител;
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Съдебни преводачи:
Азизе Зияева Маданова, турски език;
Илка Иванова Енчева, сръбски и хърватски 

език, сръбска, хърватска и словенска литература.
846

17. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Окръжния и 

Административния съд – Русе, за 2022 г.

І. Клас „Криминалистични експертизи“
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи за писмени 

доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист
Цветомир Йорданов Петков, криминалист
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист
1.4. Дактилоскопни експертизи
Велислав Дончев Дончев, криминалист
1.5. Биометрични криминалистични експер-

тизи
Николай  Йорданов  Москов,  почеркови  екс-

пертизи
ІІ. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 

експерт
Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-

цински експерт
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 

повреди
Ева Степан Атаян, стоматолог

Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 
експерт

Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-
цински експерт

2.3. Съдебномедицинска експертиза  за  уста-
новяване на родителския произход

Борис Петров Шахов, молекулярен биолог
Ева Степан Атаян, стоматолог
Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 

експерт
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология 

и биохимия
Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-

цински експерт
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден-

тификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог
Ева Степан Атаян, стоматолог
Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 

експерт
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология 

и биохимия
Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-

цински експерт
2.5. Съдебномедицинска  експертиза  по  пис-

мени данни
Ева Степан Атаян, стоматолог
Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 

експерт
Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-

цински експерт
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно 

здраве
Ева Степан Атаян, стоматолог
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог
Иван Христов Стоянов,  съдебномедицински 

експерт
Пламен  Георгиев  Димитров,  съдебномеди-

цински експерт
ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“
Видове:
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър
Марита Ангелова Минкова, психолог
Николина  Станчева  Ангелова-Барболова, 

психиатър
Мира  Мирославова  Цветанова-Георгиева, 

психолог
Пламен Стойков Радев, психолог 
Росица Кръстева Церовска, психиатър
Стела Николаева Дянкова, психиатър
Соня Василева Каменовска, психолог
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог
Катина Силвиева Денева, логопед
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Мариана Георгиева Маринова, психолог
Марита Ангелова Минкова, психолог
Мира  Мирославова  Цветанова-Георгиева, 

психолог
Пламен Стойков Радев, психолог 
Соня Василева Каменовска, психолог
3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична  екс-

пертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта на 

зависимостите и зависимите поведения. В екип 
с д-р Станислав Иванов

Ивелина Людмилова Механджиева, психолог
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог
Марита Ангелова Минкова, психолог
Мира  Мирославова  Цветанова-Георгиева, 

психолог
Пламен Стойков Радев, психолог 
Соня Василева Каменовска, психолог
Станислав Иванов Иванов, психиатър, в об-

ластта на зависимостите и зависимите поведения. 
В екип с д-р Ваня Динева.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономист-сче-

товодител
Албена  Младенова  Илиева,  счетоводство  и 

контрол
Александър Минчев  Цонев,  икономист-сче-

товодител
Боряна Петрова Джумалийски, икономист
Васил Тодоров Петров, икономист
Валентина Иванова Калева, икономист-сче-

товодител
Валерий  Иванов  Обретенов,  икономист  по 

строителството
Ваня  Донева  Цветанова,  икономист-счето-

водител
Галина Атанасова Ангелова, икономист-сче-

товодител
Генчо  Иванов  Братоев,  икономист-счетово-

дител
Георги  Йорданов  Неделчев,  икономист-сче-

товодител
Гергана Стефанова Йовчева, икономист-сче-

товодител
Детелина Иванова Ачева,  икономист-счето-

водител
Десислава  Тодорова  Георгиева,  икономист-

счетоводител
Десислава Сашева Моллова, икономист-сче-

товодител
Димитър Неделчев Костадинов, икономист-

счетоводител
Димитринка  Стоянова  Минева,  аграр-ико-

номист
Дарина  Венкова  Йосифова,  икономист-фи-

нансист
Елена  Николаевна  Постникова-Върбанова, 

икономист
Евгений Минчев Маринов, икономист-счето-

водител, застраховател
Емине Сейфулова Емурлова, икономист-кон-

трольор
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране

Жулиета  Йорданова  Тодорова,  икономист-
счетоводител

Здравка Иванова Борисова-Андреева, иконо-
мист-счетоводител

Зорница  Яворова  Иванова-Стефанова,  сче-
товодител

Иванка Богданова Братованова, икономист – 
счетоводство и контрол

Иванка  Николова  Бележанска,  икономист-
счетоводител

Ивелина Валентинова Стоянова, икономист
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност
Ира Иванова Александрова, икономист
Йорданка  Добрева  Метева,  счетоводител-

икономист
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи-

нансист
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител
Любка  Димова  Симеонова,  икономист-сче-

товодител
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж-

дународни икономически отношения
Мадлена  Любомирова  Минчева,  икономист 

по счетоводство и финанси
Мариана Димитрова Петрова, икономист
Мариана Йорданова Ангелова, икономист
Марияна  Борисова  Бижева,  икономист-сче-

товодител
Марисела Василева Павлова, икономист-сче-

товодител
Марияна Борисова Бижев, икономист-счето-

водител
Мартин Иванов Маринов, счетоводител
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, 

счетоводство и контрол
Моника Тошкова Цанкова, счетоводител
Надежда Николова Хаджийска,  икономист-

финансист
Недка Минчева Белева, икономист-счетово-

дител
Николай Атанасов Николов, икономист-сче-

товодител
Николай  Станимиров  Боляров,  икономист-

счетоводител
Петър  Йорданов  Маринов,  счетоводство  и 

контрол
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-сче-

товодител
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител
Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител
Рафаил Антонов Арабаджийски, икономист – 

застраховател обществено осигуряване
Румен Чиприянов Януаров, икономист
Ралица  Минчева  Дионисиева,  икономист-

финансист
Стела Димитрова Бижева, икономист-счето-

водител
Стефанка  Илиева  Копанкова,  икономист-

счетоводител
Стефана  Лазарова  Кючукова,  икономист-

счетоводител
Стефка  Маргаритова  Илиева,  икономист-

счетоводител
Стефан  Тодоров  Кожухаров,  икономист  по 

аграрно-промишлено производство
Силвия  Новкова  Андреева,  икономист-сче-

товодител
Стефанка Тодорова Николова, икономист
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Светла Стоянова Николаева, икономист-сче-
товодител

Светлана Тодорова Христозова, икономист
Снежинка  Великова  Стоянова,  икономист-

финансист
Татяна Димитрова Стефанова, икономист
Таня  Иванова  Стоянова,  икономист-счето-

водител
Юлия  Радкова  Тодорова,  икономист-счето-

водител
4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-

пертиза
Ангел  Иванов  Порожанов,  икономист-сче-

товодител
Боряна Петрова Джумалийски, икономист
Валерий  Иванов  Обретенов,  икономист  по 

строителството
Венелин Димитров Неделчев, икономист
Генчо  Иванов  Братоев,  икономист-счетово-

дител
Десислава  Тодорова  Георгиева,  икономист-

счетоводител
Детелина Иванова Ачева,  икономист-счето-

водител
Евгени Йорданов Бончев,  икономист – ико-

номика на туризма
Елена  Николаевна  Постникова-Върбанова, 

икономист
Евгений Минчев Маринов, икономист-счето-

водител, застраховател
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране
Жулиета  Йорданова  Тодорова,  икономист-

счетоводител
Здравка Иванова Борисова- Андреева, иконо-

мист-счетоводител
Зорница  Яворова  Иванова-Стефанова,  сче-

товодител
Иванка Богданова Братованова, икономист – 

счетоводство и контрол
Иванка  Николова  Бележанска,  икономист-

счетоводител
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист
Ира Иванова Александрова, икономист
Катя Димитрова Кънчева, икономист
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи-

нансист
Красимира Николова Мицова, икономист
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – сто-

кознание, качество и експертиза на стоките
Любка  Димова  Симеонова,  икономист-сче-

товодител
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж-

дународни икономически отношения
Марийка  Василева  Атанасова,  икономист-

счетоводител
Мариана Йорданова Ангелова, икономист
Марияна  Борисова  Бижева,  икономист-сче-

товодител
Марисела Василева Павлова, икономист-сче-

товодител
Мартин Иванов Маринов, счетоводител
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист, 

счетоводство и контрол
Моника Тошкова Миткова, счетоводител
Надежда Николова Хаджийска,  икономист-

финансист

Недка Минчева Белева, икономист-счетово-
дител

Никола Михайлов Николов, икономист
Николай Атанасов Николов, икономист-сче-

товодител
Нено  Ананиев  Бончев,  инженер-електроме-

ханик
Нела  Пенчева  Стойчева,  икономист-счето-

водител
Николай Славов Николов, икономист-счето-

водител
Петър  Йорданов  Маринов,  счетоводство  и 

контрол
Павлина Савова Йончина, финанси
Пенка Тодорова Димитрова, икономист-сче-

товодител
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител
Румен Чиприянов Януаров, икономист
Ралица  Минчева  Дионисиева,  икономист-

финансист
Снежана  Гецова  Атанасова,  икономист-сче-

товодител, машинен инженер
Снежинка  Великова  Стоянова,  икономист-

финансист
Стефана  Лазарова  Кючукова,  икономист-

счетоводител
Стефан  Тодоров  Кожухаров,  икономист  по 

аграрно-промишлено производство
Силвия  Новкова  Андреева,  икономист-сче-

товодител
Стефанка Тодорова Николова, икономист
Светла Стоянова Николаева, икономист-сче-

товодител
Стела Димитрова Бижева, икономист-счето-

водител
Татяна Димитрова Стефанова, икономист
Тодор  Трифонов  Трифонов,  икономист-за-

страховател
Таня  Иванова  Стоянова,  икономист-счето-

водител
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист
Валерий  Иванов  Обретенов,  икономист  по 

строителството
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист
Десислава  Тодорова  Георгиева,  икономист-

счетоводител
Детелина Иванова Ачева,  икономист-счето-

водител
Красимир Тодоров Григоров, икономист-фи-

нансист
Кремена Атанасова Костадинова, счетоводител
Лиляна Миткова Димитрова, икономист – сто-

кознание, качество и експертиза на стоките
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж-

дународни икономически отношения
Мариана Йорданова Ангелова, икономист
Марияна  Борисова  Бижева,  икономист-сче-

товодител
Мартин Иванов Маринов, счетоводител
Моника Тошкова Миткова, счетоводител
Никола Михайлов Николов, икономист
Петър  Йорданов  Маринов,  счетоводство  и 

контрол
Ралица  Минчева  Дионисиева,  икономист-

финансист
Светла Стоянова Николаева, икономист-сче-

товодител
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Стела Димитрова Бижева, икономист-счето-
водител

V. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Албена Стефанова Иванова-Василева, инже-

нер-химик
Андрей  Симеонов Иванов,  инженер  по  ин-

формационни технологии
Бисерка  Кирилова  Стефанова,  строителен 

инженер
Васко Минков Христов, машинен инженер
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер
Валери  Игнатов  Матеев,  строителен  инже-

нер – транспортно строителство
Виолетка Станкова Кулева, строителен инже-

нер – промишлено и гражданско строителство
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер
Григор  Христов  Александров,  инженер  по 

електроника и автоматика
Гинка Илиева Филева,  геодезия  и  земераз-

деляне
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански ма-

шинен инженер
Десислав  Христов  Абаджиев,  машинен  ин-

женер
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер
Емилия Енчева Илиева, инженер по електро-

ника и автоматика
Златина Нейчева Йорданова, архитект
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист
Иван Гергов Петков, инженер – корабен ме-

ханик
Красимира  Иванова  Петкова,  строителен 

инженер, икономика на строителството
Кремена  Величкова  Ковачева,  строителен 

инженер
Катя Енчева Енева, инженер-химик
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-

женер, икономика на строителството
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер
Людмил Димитров Димитров, машинен ин-

женер
Милен Петров Куманов, инженер
Михаил  Николаев  Михайлов,  машинен  ин-

женер
Митко Аврамов Василев, машинен инженер
Минко Калчев Червенков, инженер по геоде-

зия, фотограметрия и картография
Никола Михайлов Николов, инженер
Николай Георгиев Найденов, машинен инже-

нер, пътнотранспортна техника
Нено  Ананиев  Бончев,  инженер-електроме-

ханик
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер
Ради Христов Ганев, инженер-химик
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна 

техника
Стефан Тодоров Денев, електроинженер
Симеон Христов Григоров, машинен инженер
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер
Снежана Крумова Кожухарова, инженер
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист
Станимир Владимиров Коцев, машинен ин-

женер

Тошо Йорданов Станчев, инженер
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по 

компютърна техника
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер
Десислав  Христов  Абаджиев,  машинен  ин-

женер
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер
Емил Василев Желев, противопожарна техника 

и безопасност
Емилия Енчева Илиева, инженер по електро-

ника и автоматика
Евгени  Иванов  Димитров,  радиофизика  и 

електроника
Живко Русинов Гелков, машинен инженер
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер
Людмил Димитров Димитров, машинен ин-

женер
Милен Петров Куманов, инженер
Младен Богданов Младенов, машинен инженер
Михаил  Трифонов  Михайлов,  машинен  ин-

женер
Николай Георгиев Найденов, машинен инже-

нер, пътнотранспортна техника
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инже-

нер – технология и организация на автомобилния 
транспорт

Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер
Свилен Атанасов Костадинов, машинен инже-

нер, транспортна техника и технологии
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по 

компютърна техника
Явор Живков  Гелков,  гр. Русе,  инженер  по 

транспорта, технология и управление на транс-
порта

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Албена Стефанова Иванова-Василева, инже-
нер-химик

Андрей  Симеонов Иванов,  инженер  по  ин-
формационни технологии

Владимир Иванов Иванов, машинен инженер
Десислав  Христов  Абаджиев,  машинен  ин-

женер
Емилия Енчева Илиева, инженер по електро-

ника и автоматика
Илиян Станков Филев, строителен инженер
Катя Енчева Енева, инженер-химик
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-

женер, икономика на строителството
Мариана Цветанов Атанасова, електроинже-

нер – технолог
Никола Михайлов Николов, инженер
Николай Георгиев Найденов, машинен инже-

нер, пътнотранспортна техника
Наталия Христова Колева, инженер-химик
Снежана Крумова Кожухарова, инженер
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист
5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-

пертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер – ком-

пютърни системи
Андрей  Симеонов Иванов,  инженер  по  ин-

формационни технологии
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Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – ко-
муникационна техника и технологии

Григор  Христов  Александров,  инженер  по 
електроника и автоматика

Емилия Енчева Илиева, инженер по електро-
ника и автоматика

Цветелина Димитрова Георгиева, инженер по 
компютърна техника

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Ана  Стефанова  Маджарова-Шопова,  строи-

телен инженер
Атанас Великов Митев, строителен техник
Виолетка Станкова Кулева, строителен инже-

нер – промишлено и гражданско строителство
Гроздан Стоянов Цветанов, военен инженер 

по  конструкции  на  промишлени,  жилищни  и 
обществени сгради

Диана  Великова  Иванова,  инженер-земеус-
троител

Емилия Иванова Мицова, строителен инженер
Иван  Стайков  Лазаров,  инженер-геодезист, 

инженер ВиК
Илиян Станков Филев, строителен инженер
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-

женер, икономика на строителството
Катя Ралева Павлова, строителен инженер
Пенка Борисова Папова, архитект
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас  Василев  Минчев,  инженер  пожарна 

техника и безопасност
Георги  Петков  Георгиев,  противопожарна 

техника и безопасност
Димитър Йорданов Петров, противопожарна 

техника и безопасност
Димитър Иванов Димитров, противопожарна 

техника и безопасност
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна 

и аварийна безопасност
Емил Василев Желев, противопожарна техника 

и безопасност
Красимир  Петков  Владов,  противопожарна 

техника и безопасност
Красимир Цветанов Цветанов, противопожар-

на техника и безопасност
Костадин  Георгиев  Гешев,  противопожарна 

техника и безопасност
Николай Димитров Попов, противопожарна 

техника и безопасност
Начо Начев Начев, противопожарна техника 

и безопасност
Ради Христов Ганев, инженер-химик
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна 

и аварийна безопасност
Светлозар  Петков  Петков,  противопожарна 

техника и безопасност
Стойчо Митков Николов, пожарна и аварийна 

безопасност
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна и 

аварийна безопасност
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Десислав  Христов  Абаджиев,  машинен  ин-

женер
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-

женер, икономика на строителството

5.8.  Съдебнооценителска  автотехническа 
експертиза

Людмил Димитров Димитров, машинен ин-
женер

VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Иван  Йорданов  Петров,  аграрен  инженер, 

агроном
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Тодор Георгиев Дечев, биолог
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско 

стопанство
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Иван  Йорданов  Петров,  аграрен  инженер, 

агроном
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Тодор Георгиев Дечев, биолог
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско 

стопанство
6.3.Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Тодор Георгиев Дечев, биолог
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Тодор Георгиев Дечев, биолог
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско 

стопанство
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско 

стопанство
VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества 

и изделия“
Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик
Ради Христов Ганев, инженер-химик
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик, 

ядрена техника
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик
Ради Христов Ганев, инженер-химик
VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен 

лекар
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном
Иван  Йорданов  Петров,  аграрен  инженер, 

агроном
Марийка Георгиева Казасова, агроном
Наталия  Михова  Стоянова,  инженер-мени-

джър, индустриален мениджмънт
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист
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ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и 

учител по история, археология
Х. Клас „Оценителни експертизи“
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, оценител 

на недвижими имоти
Бисерка  Кирилова  Стефанова,  оценител  на 

недвижими имоти
Валери Игнатов Матеев, оценител на недви-

жими имоти
Валерий Иванов Обретенов, оценител на не-

движими имоти
Виолетка Станкова Кулева, оценител на не-

движими имоти
Гинка  Илиева  Филева,  оценител  на  недви-

жими имоти
Георги Йорданов Неделчев, оценител на ма-

шини  и  съоръжения  и  оценител  на  търговски 
предприятия и вземания

Детелина  Иванова  Ачева,  оценител  недви-
жими имоти

Иван Стайков Лазаров,  оценител  на  недви-
жими имоти

Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и 
учител по история, археология

Катя Димитрова Кънчева, оценител земедел-
ски земи

Катя Любенова Хъртарска, оценител недви-
жими имоти

Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-
женер, икономика на строителството

Красимира  Иванова  Петкова,  оценител  на 
недвижими имоти

Кремена  Величкова  Ковачева,  оценител  на 
недвижими имоти

Минко Калчев Червенков, оценител на недви-
жими имоти; оценител на машини и съоръжения

Нено  Ананиев  Бончев,  оценител  на  недви-
жими имоти 

Светослав  Витков  Йорданов,  археолог,  ну-
мизмат

Снежа Кирилова Сотирова, оценител недви-
жими имоти

10.1. Оценка на недвижими имоти
Илиян Станков Филев, строителен инженер
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изра-

ботване и управление на проекти по програми 
на ЕС

Марияна  Борисова  Бижева,  икономист-сче-
товодител

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Десислав  Христов  Абаджиев,  машинен  ин-

женер
10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 

вземания
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изра-

ботване и управление на проекти по програми 
на ЕС

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изра-
ботване и управление на проекти по програми 
на ЕС

Иван  Йорданов  Петров,  земеустройство  и 
оценка на земята

Минко Калчев Червенков, делби на недвижими 
и земеделски земи

ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“
Емил Здравков Иванов, метеорологични
Иван  Николов  Иванов,  съдебно-маркови  и 

оценителски експертизи
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк и 

учител по история, археология
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин-

женер, икономика на строителството
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик
Павлина Савова Йончина,  оперативни про-

грами на Европейския съюз
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант
Снежа Кирилова Сотирова, подготовка, изра-

ботване и управление на проекти по програми 
на ЕС.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за преводачи от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб-
ната власт за съдебния район на Окръжния и 

Административния съд – Русе, за 2022 г.

Кадер Хайрединова Хасанова, преводач – тур-
ски език 

Нели Димитрова Кунева, преводач – гръцки 
език

Съткъ Муталибов Ириев, преводач – турски 
език

Сафуан А И Каршоли, преводач – арабски език
Светлана Георгиева Сярова-Фучеджиева, пре-

водач – гръцки език
Хюлия Сабриева Маджирова, преводач – тур-

ски език
Цветелина  Богомилова  Богданова,  прево-

дач – френски и английски език
Камелия Тошкова Иванова, преводач – френ-

ски и италиански език
Мариета Димитрова Волф, преводач – немски 

език
Георги Пламенов Петков, преводач – гръцки 

език 
Мими Рудева Русчуклиева-Ахмедова, прево-

дач – турски език
Цветомир  Валтер  Цветанов,  преводач – ру-

мънски език
Айтен Недретова Исмаилова, преводач – тур-

ски език
Илка  Иванова  Енчева,  преводач – сръбски, 

хърватски и словенски език 
Юмер Саметдин Кочан, преводач – турски език
Татяна Тодорова Начкова, преводач – англий-

ски език.
847

18. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 
2021/2022 г., на специалистите, утвърдени за 
вещи лица за съдебния район на Шуменския 

административен съд 

I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константино-

ва, висше образование – магистър, специалност 
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„Организация на производството и управлението 
в промишлеността“.

Румяна Върбева Александрова, висше обра-
зование – магистър, специалност „Икономист по 
строителството“.

Дафинка Найденова Илиева,  висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика на 
промишлеността“.

Виолин  Веселинов  Енчев,  висше  образова-
ние  – магистър,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“.

Симеон Стефанов Бънков, висше образование – 
магистър, специалност „Кооперативно дело“. 

Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – 
магистър, специалност „Икономика на търговията 
и вътрешен финансов контрол“.

Диана Кирилова Рангелова, висше образование – 
магистър, специалност „Икономика“.

Нели Йорданова Филева, висше образование – 
магистър, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“.

Валентина  Николова  Петрова,  висше  об-
разование,  специалност  „Контрол  и  анализ  на 
фирмената дейност“.

Георги  Дончев  Петров,  висше  образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Дарина Михайлова Генчева, висше образование – 
бакалавър, специалност „Икономика“.

Николай Руменов Константинов, висше обра-
зование по специалност „Счетоводство и контрол“ 
и по специалност „Информатика“.

Миглена Георгиева Маринова, висше образо-
вание – счетоводство.

Сашко Иванов Александров, висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
строителството“, диплом от Института на дип-
ломираните експерт-счетоводители – гр. София, 
правоспособност  „Дипломиран  експерт-счето-
водител/регистриран одитор“, правоспособност 
„Данъчен експерт“.

Димитър Запрянов Паунов, висше образование, 
специалност „ОПУП“.

Петър Стоянов Даулов,  висше  образование, 
специалност „Електроинженер“, удостоверение за 
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен 
университет,  специалист по  електроснабдяване 
и електроенергия.

Дияна Симеонова Стефанова, висше образо-
вание „Икономика на индустрията“, „Публична 
администрация“, „Право“.

Диян Иванов Делев, висше образование – спе-
циалност „Математика и информатика“, „Марке-
тинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол“. 

Кристина Миткова Димитрова, висше обра-
зование „Финанси“.

II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма-

гистър,  специалност  „Двигатели  с  вътрешно 
горене“.

Симеон Стефанов Куцаров, висше образование 
по специалност „Органична химия“, квалифика-
ция инженер-технолог и висше образование – ма-
гистър по икономика, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Петко Грудов Шаренков, висше образование – 
магистър, инженер – радиоелектронна техника.

Евгений Христов Ганчев, висше образование – 
магистър, специалност „Автоматизация на про-
изводството“.

Инж.  Николай  Йосифов  Стоянов,  висше 
образование  – магистър,  инженер  по  горско 
стопанство.

Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър, 
специалност „Съобщителна и осигурителна тех-
ника и системи“.

Инж. Венелин Николаев Борисов, висше об-
разование – магистър по изчислителна техника, 
магистър по финанси, магистър по застраховане 
и социално дело. 

Инж.Красен Георгиев Трифонов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Технология на 
металорежещи и металообработващи машини“.

Стоян  Крайчев  Крайчев,  висше – магистър 
по  специалности  „Счетоводство  и  контрол“  и 
„Радиоелектроника“.

Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – 
магистър, специалност „Технология на машини и 
метали“ и магистър по специалност „НОПТУП“. 

Румен Цветанов Пейчев, висше образование – 
магистър, специалност „Корабостроене“. 

Инж.  Маргарита  Янкова  Йорданова,  вис- 
ше – магистър,  специалност  „Промишлено  и 
гражданско строителство – конструкции“.

Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Изчислителна 
техника“. 

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен 
инженер – конструктор,  комплексни  фрактоди-
агностични-пожаротехнически,  автотехнически 
експертизи,  металографически-трасологични 
ескпертизи. 

Сузана  Савева  Недева,  висше – магистър, 
специалност „Икономика и управление на про-
мишлеността“, оценител на търговски предпри-
ятия  и  вземания,  права  на  интелектуалната  и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения, недвижими имоти, земеделски земи 
и трайни насаждения, разрешение за достъп до 
класифицирана информация. 

Венцислав  Здравков  Илиев,  висше – магис-
тър, специалност „Икономика и управление на 
промишлеността“.

Ангел Стоянов Ангелов, висше образование, 
специалност  магистър  инженер  „Компютърни 
системи и технологии“.

Снежина Михайлова Несторова, висше образо-
вание „Промишлено и гражданско строителство – 
технология“.

Стефан Пеев  Стефанов,  висше  образование 
„Топлоенергетика“. 

Мариела Марчева Димова, висше образование 
„Технология на растителни, хранителни и вкусови 
продукти“.

Инж.  Валентин  Атанасов  Братоев,  висше 
образование – машинен  инженер,  специалност 
„Промишлена топлотехника“. 

ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше – ма-

гистър, специалност „Транспортно строителство“. 
Арх. Димо Иванов Марков, висше – магистър, 

специалност „Архитектура“.
Атанас Рачев Орманов, специалност строите-

лен техник-геодезист.
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Кремена Маринова Вичева-Желева, висше об-
разование, специалност „Геодезия и картография“. 

Петър  Павлов  Пекарек,  висше – магистър, 
специалност „Геодезия, картография и фотогра-
метрия“.

Росен Иванов Христов, висше магистър – спе-
циалност  „Геодезия,  фотограметрия  и  карто- 
графия“.

Лиляна  Димитрова  Янкова-Гайдаржиева, 
висше  образование – магистър,  специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции“.

Валентина Михайлова Терзиева, висше обра-
зование – магистър, специалност „Транспортно 
и пътно строителство“.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образо-
вание – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“. 

Веселин Колев Григоров, висше – магистър, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство“.

Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно тех-
ническо „Строителство и архитектура“.

Инж. Илия Христов Илиев, висше образова-
ние, професионална квалификация „Инженер по 
геодезия, фотограметрия и картография“.

Инж. Розалина Александрова Арнаудова-Коле-
ва, висше образование, специалност „Промишлено 
и гражданско строителство – конструкции“. 

Арх. Дияна Колева Стефанова-Тузсузова, висше 
образование, специалност „Архитектура“.

IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше обра-

зование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра-

зование по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование 

по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р  Светлана  Евтимова  Симеонова,  висше 

образование  по  медицина,  специалност  „Пси-
хиатрия“. 

Д-р  Жулиета  Иванова  Витанова-Узунова, 
висше  образование  по  медицина,  специалност 
„Медицинска радиология“.

Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – дет-
ски болести.

V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специ-

алност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование, 

специалност „Агроинженерство и полевъдство“.

Христина Кръстева Стоянова, висше образо-
вание, специалност „История“.

Светлана Венелинова Кавръкова, висше обра-
зование, специалност „Балканистика“.

Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образо-
вание, специалност „Ветеринарен лекар“.

СПИСЪК
по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ на специалистите, 
утвърдени за вещи лица за съдебния район на 

Шуменския окръжен съд за 2022 г.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Симеон  Стефанов  Бънков,  висше  образова-

ние – магистър,  специалност  „Кооперативно 
дело“,  оценителни  експертизи  на  недвижими 
имоти, вещи, автомобили, машини и съоръже-
ния, цели предприятия;  съдебно-икономически 
експертизи.

Диана  Кирилова  Рангелова,  висше  образо-
вание – магистър,  специалност  „Икономика“, 
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономи-
ческа и съдебно-стокова експертиза, оценителни 
експертизи. 

Пенка  Жечкова  Йорданова,  висше  образо-
вание – магистър,  специалност  „Икономика 
на  търговията  и  вътрешен финансов  контрол“, 
икономист-счетоводител;  съдебно-счетоводна, 
съдебна  финансово-икономическа  и  съдебно-
стокова експертиза.

Христо Костадинов Христов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет-
ност“, счетоводни услуги на свободна практика, 
икономически експертизи.

Сузана  Савева  Недева,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Икономика  и 
управление  на  промишлеността“,  оценител  на: 
търговски  предприятия  и  вземания;  права  на 
интелектуалната и индустриалната собственост 
и  други  фактически  отношения;  недвижими 
имоти, земеделски земи и трайни насаждения; 
разрешение за достъп до КИ.

Емилия Йорданова Апостолова-Константино-
ва, висше образование – магистър, специалност 
„Организация на производството и управлението в 
промишлеността“, съдебно-счетоводни и съдебни 
финансово-икономически експертизи. 

Румяна  Върбева  Александрова,  висше  об-
разование – магистър,  специалност  „ОПУС“  и 
квалификация „Икономист по строителството“, 
видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдебна 
финансово-икономическа и съдебно-стокова екс-
пертиза; достъп до КИ.

Дафинка Найденова Илиева,  висше образо-
вание – магистър,  специалност  „Икономика на 
промишлеността“,  видове  експертизи:  съдебно-
счетоводна и съдебна финансово-икономическа 
експертиза.

Виолин  Веселинов  Енчев,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Счетоводство 
и  контрол“,  икономист-счетоводител;  видове 
експертизи:  съдебно-счетоводна  и  съдебна  фи-
нансово-икономическа експертиза.

Делян  Красимиров  Димов,  висше  образо-
вание – магистър,  специалност  „Счетоводство 
и  контрол“,  икономист-счетоводител;  съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и стокови 
експертизи.
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Красимира Костадинова Иванова, висше обра-
зование – бакалавър, специалност „Математика и 
икономика“, съдебно-счетоводни, съдебни финан-
сово- икономически; съдебно-стокови експертизи; 
оценителни експертизи.

Петър Димитров Петров, гр. Добрич, висше 
образование, специалност „Икономика и управле-
ние на търговията“; съдебен експерт по финансови 
и икономически експертизи, експерт-оценител на 
ДМА и оборотни средства.

Галина  Радкова  Златева,  висше  образова-
ние – магистър, специалност „Финанси“, иконо-
мист-счетоводител.

Нели  Йорданова  Филева,  висше  образова-
ние – магистър, специалност „Икономика и упра-
вление на промишлеността“, съдебно-счетоводни 
експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.

Радка Димитрова Манова,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Счетоводство  и 
контрол“, икономически експертизи. 

Надежда Йорданова Иванова, икономист-сче-
товодител, магистър по специалността „Счетовод-
на отчетност“; съдебно-икономически експертизи; 
лиценз за оценител на цели предприятия. 

Венцислав  Здравков  Илиев,  висше  образо-
вание – магистър,  специалност  „Икономика  и 
управление  на  промишлеността“,  експерт  по 
финансово-икономически проблеми, оценител на 
машини и съоръжения, на недвижими имоти, на 
търговски предприятия и вземания.

Петя Тодорова Стоянова, висше образование, 
специалност „Икономика и управление на индус-
трията“, икономически експертизи.

Сашко Иванов Александров, висше образова-
ние, дипломиран експерт-счетоводител, съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и стокови 
експертизи; оценител на търговски предприятия 
и вземания, достъп до КИ.

Блага Енчева Ангелова, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, иконо-
мист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финан-
сово-икономически и стокови експертизи. 

Петранка Енчева Тодорова, висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, икономист-
счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.

Николай Руменов Константинов, висше обра-
зование – бакалавър по специалност „Информа-
тика“; магистър по специалност „Мениджмънт на 
регионалното развитие“, магистър по специалност 
„Счетоводство и контрол“; икономически – счето-
водни експертизи, технически – информационни 
технологии  и  комуникации,  други – оценка  на 
реализация и изпълнение на проекти, финанси-
рани от европейски фондове.

Мая Петрова Йорданова, висше образование, 
магистър по специалност „Финансов контрол“, 
съдебно-икономически експертизи.

Петя  Иванова  Радева,  висше  образование, 
специалност  „Икономика  и  организация  на 
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни 
експертизи.

Христина  Кирилова  Александрова,  висше 
образование – магистър по специалностите: „Сче-
товодство и контрол“; „Агрохимия с фермерство 
и  агробизнес“  и  „Съдебни  криминалистични 
експертизи“;  съдебно-счетоводни,  финансово-
икономически и стокови експертизи.

Диян Иванов Делев, висше образование, спе-
циалности: „Математика и информатика“ с ОКС 
магистър, „Маркетинг и менинджмънт“ с ОКС 
бакалавър  и  „Счетоводство  и  контрол“  с ОКС 
магистър;  съдебно-икономически  експертизи; 
съдебно-счетоводна,  съдебна  финансово-иконо-
мическа и съдебно-стокова експертиза.

Цветелина Добрева Христова, висше образо-
вание,  специалност  „Счетоводство  и  контрол“, 
съдебно- счетоводни и икономически експертизи. 

Соня Кръстева Кръстева, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и съдебно-
стокови експертизи.

 Кирилка Стоянова Иванова,  висше иконо-
мическо образование, специалност „Счетоводна 
отчетност“,  видове  експертизи:  съдебно-иконо-
мически,  съдебно-счетоводни,  съдебни  финан-
сово-икономически експертизи, съдебно-стокови 
експертизи.

Николай Ангелов Николов, висше образова-
ние – магистър по специалността „Икономика и 
управление на промишлеността“, счетоводни, фи-
нансово-икономически и оценителни експертизи.

Светлана  Василева  Кръстева,  висше  обра-
зование,  магистър  по  специалност  „Финанси“, 
съдебно-икономически експертизи.

Валерий Иванов Обретенов, висше образова-
ние – магистър по специалността „Икономика на 
строителството“ и допълнителна квалификация 
„Управление  на  финансово-счетоводната  дей-
ност“;  видове  експертизи:  съдебно-счетоводни, 
съдебни  финансово-икономически  експертизи; 
финансово-счетоводни анализи; данъчно облага-
не, банково дело и кредитни взаимоотношения; 
съдебно-оценителни  експертизи – оценка  на 
недвижими имоти.

Пламен  Иванов  Цолчовски,  висше  образо-
вание – магистър по специалностите „Финанси 
и  кредит“  и  „Психология“;  видове  експертизи: 
съдебно-счетоводна  и  съдебна  финансово-ико-
номическа експертиза.

Димитричка Николова Петрова, висше обра-
зование, специалност „Икономическа информа-
тика“; съдебно-счетоводни, съдебни финансово-
икономически и съдебно-стокови експертизи.

Стефан Симеонов Бънков, висше – магистър, 
специалност „Мениджмънт“, съдебно-икономиче-
ски експертизи, оценителни експертизи.

Христина  Александрова  Хаджидимитрова, 
магистър, специалност „Счетоводство и контрол“, 
съдебно-счетоводни експертизи.

Лиляна Иванова Байчева, магистър, специал-
ност „Финанси“, съдебно-счетоводни експертизи.

Марияна  Борисова  Бижева,  висше  иконо-
мическо  образование,  специалност  „ОПУС“  и 
квалификация – икономист по  строителството; 
видове  експертизи:  съдебно-счетоводни,  съдеб-
ни финансово-икономически и съдебно-стокови 
експертизи; оценителни експертизи – оценка на 
недвижими имоти.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма-

гистър,  специалност  „Двигатели  с  вътрешно 
горене“,  автоексперт,  съдебни  автотехнически 
експертизи; оценител на машини и съоръжения.

Симеон Стефанов Куцаров, висше образова-
ние – магистър, специалности: „Счетоводство и 
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контрол“ и „Органична химия“, инженер-техно-
лог,  съдебна  инженерно-техническа  и  съдебна 
инженерно-технологична  експертиза;  съдебно-
счетоводни експертизи.

Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше обра-
зование – магистър, инженер по горско стопан-
ство, оценител на земи и гори от горския фонд.

Румен  Цветанов  Пейчев,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Корабостроене“, 
оценител  на  машини  и  съоръжения,  автоекс-
перт-оценител.

Петър  Стоянов  Даулов;  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Електроснабдя-
ване и електрообзавеждане“ – електроинженер; 
специалист по здравословни и безопасни условия 
на труд; видове експертизи: съдебна инженерно-
техническа и съдебно-енергийна.

Петко  Грудов  Шаренков,  висше  образо-
вание – магистър,  инженер  радиоелектронна 
техника.

Кънчо Генков Кънчев, висше – педагогическо 
образование, оценител на машини и съоръжения, 
автоексперт. 

Евгений  Христов  Ганчев,  висше  образова-
ние – магистър, специалност „Автоматизация на 
производството“, оценител на машини и съоръ-
жения,  автотехнически  експертизи,  обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради; на свободна практика.

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, гр. Варна, 
машинен  инженер – конструктор,  комплексни 
фрактодиагностични – пожаротехнически,  ав-
тотехнически  експертизи,  металографически  – 
трасологични ескпертизи. 

Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар, 
висше образование – магистър, машинен инженер 
с  педагогическа  правоспособност,  оценител  на 
оборотни и дълготрайни активи. 

Стоян Крайчев Крайчев; висше – магистър по 
специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Ра-
диоелектроника“, инженер по радиоелектроника.

Радко  Георгиев  Каменов,  гр. Нови  пазар, 
средно – медицинско, специалност „Медицински 
фелдшер“,  Специализирана  школа  за  експерт-
криминалисти – Москва,  експерт-криминалист, 
графологични експертизи. 

Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Изчислителна 
техника“, инженер по радиоелектроника. 

Марчо  Георгиев  Петев,  висше  образова-
ние – магистър, специалност „Радиоелектронна 
техника“, автоексперт-оценител. 

Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар, вис- 
ше образование, военен инженер по експлоатация 
на АТТ и  гражданска  специалност  „Двигатели 
с  вътрешно  горене“ – машинен  инженер,  вещо 
лице – съдебна автотехническа експертиза. 

Иван  Димитров  Радев,  висше  образование, 
магистър по  специалност  „Корабни  енергетич-
ни машини и механизми“ – машинен инженер, 
автоексперт-оценител,  автотехнически  експер-
тизи – проблеми, методика, пазарна стойност.

Димитър  Славчев  Ковчазов,  висше  обра-
зование,  специалност  „Електроснабдяване  и 
електрообзавеждане“, електроинженер, съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Ивайло Георгиев Серафимов; висше образова-
ние, специалност „Автоматизация на производ-

ството“, инженер по електроника и автоматика; 
съдебни  инженерно-технически,  инженерно-
технологични и енергийни експертизи; 8 години 
трудов стаж в областта на: енергетиката, елек-
тротехниката, отчитане и пласмент на ел. енер-
гия, безопасност на труда при работа с ел. ток; 
7 години трудов стаж в областта на логистиката, 
материални  запаси,  оценка  на  електроматери-
али, транспорт, отчитане и продажба на черни 
и цветни метали за скрап, отчитане на вредни и 
опасни отпадъци.

Емил Ангелов Атанасов; висше образование, 
специалност „Биология и химия“, „Независима 
лаборатория за криминалистични изследвания“, 
гр. Варна;  експерт по  всички видове кримина-
листични експертизи – почеркови (графически), 
техническо  изследване  на  документи,  трасоло-
гични, балистични.

Ценко Маринов  Цачев;  висше  образование, 
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, 
електроинженер; „Независима лаборатория за кри-
миналистични изследвания“, гр. Варна; експерт по 
всички видове криминалистични експертизи – по-
черкови (графически), техническо изследване на 
документи, трасологични, балистични.

Красен Николов Николов, гр. Шумен, висше 
образование,  специалност  „Полевъдство“,  ин-
женер-агроном; съдебни инженерно-технически 
експертизи, съдебна автотехническа експертиза; 
оценител на недвижими имоти; машини и  съ-
оръжения. 

Мариела Марчева Димова,  висше образова-
ние, специалност „Технология на хранителните 
продукти  и  напитки“,  инженер-технолог  по 
хранително-вкусова промишленост, специалист 
в областта на мениджмънта и безопасността на 
храните, технически експерт към БСА.

Иван Милчев Попжелев; висше образование, 
специалност  „Химични  технологии“;  съдебна 
компютърно-техническа експертиза, компютър-
на  криминалистика,  основи на  сигурността  на 
информационните технологии.

Николай Стефчев Ризов, висше военно обра-
зование, специалност „ЗТЧ“, графолог; съдебни 
криминалистични  експертизи  на  писмените 
доказателства. 

Саша  Тодорова  Атанасова,  машинен  инже-
нер – специалност „Трактори и кари“, магистър 
по управление; видове експертизи: съдебна ин-
женерно-техническа, съдебна автотехническа и 
съдебна инженерно-технологична и други съдебни 
експертизи (свързани с недвижими имоти). 

 Инж.  Тодор Пенев  Тотев,  висше  образова-
ние, магистър по специалност „Промишлено и 
гражданско строителство – технология“, съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Йордан Дечков Йорданов; висше образование, 
специалност  „Електроенергетика  и  електро-
обзавеждане“,  съдебна  инженерно-техническа 
експертиза. 

Иван  Желев  Калчев;  електроинженер,  спе-
циалност  „Ел.  снабдяване  и  ел.  обзавеждане“, 
специализация – „Ел.  обзавеждане  на  водния 
транспорт“; видове експертизи – съдебна инженер-
но-техническа и съдебно-енергийна експертиза.

Ангел Кирилов Киров; инженер по изчисли-
телна техника, електроинженер по специалност 
„Ел.  снабдяване  и  ел.  обзавеждане  на  водния 



БРОЙ  16   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   71   

транспорт“,  корабно  обзавеждане,  заключващи 
системи, автоматика и ключарство.

Станимир Драгомиров Стефанов, магистър-ин-
женер, специалност „Машиностроителна техника 
и  технологии“;  съдебна инженерно-техническа, 
инженерно-технологична  експертиза;  съдебни 
експертизи по машиностроене, технологии, пнев-
матика, хидравлика, електрохидравлика; оценка 
на машини и съоръжения.

Инж. Мирослав Георгиев Минев, висше об-
разование, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“; машинен инженер, видове експертизи: 
съдебна  автотехническа  експертиза,  съдебноо-
ценителска-автотехническа експертиза, съдебна 
инженерно-техническа експертиза и оценителни 
експертизи – оценка на машини и съоръжения.

Станчо Колев Станчев, висше образование, спе-
циалност „Двигатели с вътрешно горене“, видове 
експертизи: съдебна автотехническа експертиза, 
съдебнооценителска-автотехническа експертиза, 
съдебна  инженерно-техническа  експертиза  и 
оценителни  експертизи – оценка  на  машини  и 
съоръжения.

Инж. Дикран Бохос Бохосян, висше – магис-
тър, специалност „Транспортна техника и техноло-
гии“; видове експертизи: съдебна автотехническа 
експертиза, съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза, съдебна инженерно-техническа екс-
пертиза.

Клас „Съдебна строителнотехническа експер-
тиза“

 Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше 
образование – магистър,  специалност  „Про-
мишлено  и  гражданско  строителство – кон-
струкции“ – строителен  инженер,  оценител  на 
недвижими имоти; на свободна практика.

Сотир  Иванов  Сотиров,  висше  образова-
ние – магистър, строителен инженер, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“, оце-
нител на недвижими имоти и цели предприятия.

Инж. Станислав Георгиев Момов, висше об-
разование – магистър, специалност „Транспортно 
строителство“, строителен инженер, видове екс-
пертизи: съдебна инженерно-техническа експер-
тиза, съдебна строителнотехническа експертиза, 
оценителни експертизи на недвижими имоти. 

Петър  Павлов  Пекарек,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Геодезия,  карто- 
графия  и  фотограметрия“,  геодезист,  дейности 
по кадастъра.

Росен Иванов Христов, висше образование – 
магистър – специалност  „Геодезия,  фотограме-
трия и картография“, инженер-геодезист, дейности 
по кадастъра.

Веселин  Колев  Григоров,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Промишлено  и 
гражданско строителство“, строителен инженер, 
оценител  на  земеделски  земи,  подобренията  и 
трайните насаждения върху тях. 

Кремена  Маринова  Вичева-Желева,  висше 
образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, инженер-геодезист, оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра. 

Виолина Любомирова Гичева, висше образо-
вание,  специалност  „Геодезия“,  инженер-геоде-
зист, оценител на земеделски земи, дейности по 
кадастъра. 

Лиляна  Димитрова  Янкова-Гайдаржиева, 
висше  образование – магистър,  специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции“,  втора  специалност  „Счетоводство и 
контрол“, строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство и оценител на недви-
жими имоти.

Инж.  Илия  Христов  Илиев,  общ  трудов 
стаж – 34 г. в областта на геодезията, кадастъра 
и регулацията; магистър – инженер по специал-
ност „Геодезия, картография и земеустройство“; 
член на КИИП, експерт-оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи; независим експерт към 
МРРБ – ОПРР. 

Иванка Радкова Борисова, висше образование – 
бакалавър, специалност „Строителство на сгради 
и съоръжения“, строителен инженер. 

Снежина  Михайлова  Несторова,  висше  об-
разование – строителен  инженер,  специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – тех-
нология“. 

Валентин Атанасов Братоев, висше образование – 
машинен  инженер,  специалност  „Промишлена 
топлотехника“; видове експертизи: съдебна инже-
нерно-техническа – отоплителни, вентилационни, 
климатични, котелни, термопомпени, соларни и 
газови системи, съдебна строителнотехническа, 
съдебно-енергийна  – топлопотребление  и  газо-
потребление  в  сградите,  дялово  разпределение 
на топлинната енергия (топлинно счетоводство), 
оценителни и други съдебни експертизи. 

Инж.  Тодор  Пенев  Тотев,  висше  образова-
ние, магистър по специалност „Промишлено и 
гражданско строителство – технология“, съдебна 
строителнотехническа експертиза. 

Арх.  Дияна  Колева  Стефанова-Тузсузова, 
висше  образование – магистър  по  специалност 
„Архитектура“, главен архитект на Община Шу-
мен, специализация в областта на устройството 
на територията.

Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образова-

ние, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образо-

вание, специалност „Хирургия“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образова-

ние, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образо-

вание, специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше об-

разование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше обра-

зование, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование, 

специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше об-

разование, специалности – 1. „Детски болести“, 
2. „Неонатология“.

Д-р Събина Баева Граматикова, висше обра-
зование,  специалности: 1.  „Детски болести“,  2. 
„Неонатология“.

Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образо-
вание, специалност „Нервни болести“.

Д-р  Петко  Стоянов  Загорчев,  висше  обра-
зование,  специалности:  1.  „Анестезиология  и 
реанимация“,  2.  „Токсикология“,  3.  „Клинична 
токсикология“.
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Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образова-
ние, специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образова-
ние, специалност „Физиотерапия, рехабилитация 
и курортология“.

Д-р Красимир Живков Бозов, висше образо-
вание, специалност „УНГ“.

Д-р  Росица  Илиева  Страшимирова,  висше 
образование, специалност „УНГ“.

Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образова-
ние, специалност „УНГ“.

К.б.н. Мая Иванова Кичева, гр. София, вис- 
ше  образование,  специалност  „Молекулярна  и 
функционална биология“, биохимик – клиничен 
химик, специалист в област „ДНК анализ и иден-
тификация“, съдебномедицински експертизи: за 
установяване на родителски произход, за иденти-
фикация на човека, по писмени данни; химически 
експертизи за установяване и количествен анализ 
на наркотични и упойващи вещества.

Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, висше 
образование, специалност „Биохимия и микробио- 
логия“, специалист в областта на ДНК анализи, 
съдебномедицински експертизи за установяване на 
родителски произход и идентификация на човек. 

Борис Петров Шахов, гр. София, висше обра-
зование – магистър по специалност „Молекулярна 
биология“; експерт в областта на ДНК анализа, 
съдебномедицински експертизи за установяване 
на родителски произход и за идентификация на 
човека.

Клас „Съдебна експертиза на психичното със-
тояние“

Д-р Соня Величкова Николова, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“ – 
психиатър;  видове  експертизи:  съдебно-психи-
атрична,  съдебна  психолого-психиатрична  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“, 
психиатър;  видове  експертизи:  съдебно-психи-
атрична,  съдебна  психолого-психиатрична  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни.

Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра-
зование по медицина, специалност „Психиатрия“, 
психиатър;  видове  експертизи:  съдебно-психи-
атрична,  съдебна  психолого-психиатрична  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни.

Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“; 
психиатър;  видове  експертизи:  съдебно-психи-
атрична,  съдебна  психолого-психиатрична  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни.

Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“ – 
психиатър;  видове  експертизи:  съдебно-психи-
атрична,  съдебна  психолого-психиатрична  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни.

Д-р  Нели  Николова  Тодорова,  висше  обра-
зование  по  медицина,  специалност  „Психиа-
трия“ – психиатър; видове експертизи: съдебно-
психиатрична, съдебна психолого-психиатрична 

и съдебна експертиза на психичното състояние 
по писмени данни.

Д-р  Светлана  Евтимова  Симеонова,  висше 
образование по медицина, специалност „Психи-
атрия“ – психиатър; видове експертизи: съдебно-
психиатрична, съдебна психолого-психиатрична 
и съдебна експертиза на психичното състояние 
по писмени данни.

Изабела  Владкова  Коларова,  висше  обра-
зование  по  медицина,  специалност  „Психиа-
трия“ – психиатър; видове експертизи: съдебно-
психиатрична, съдебна психолого-психиатрична 
и съдебна експертиза на психичното състояние 
по писмени данни.

Наташа Иванова Станева, висше образование 
по философия, специалност „Медицинска психо-
логия и педагогическа рехабилитация“, клиничен 
психолог.

Емилия Емилова Димитрова, висше образо-
вание – магистър,  специалност  „Психология“, 
видове експертизи: съдебно-психологична, съдебна 
психолого-психиатрична  и  съдебна  експертиза 
на  психичното  състояние  по  писмени  данни; 
клиничен психолог.

Емилия Жечева Бежанова, висше образование, 
специалност  „Психология“,  видове  експертизи: 
съдебна  психолого-психиатрична  експертиза  и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни; клиничен психолог.

Александър Милчев Цолчовски – висше обра-
зование – магистър, специалност „Психология“, 
видове експертизи: съдебно-психологична и съ-
дебна психолого-психиатрична експертиза.

Катя Красимирова Крумова,  висше  образо-
вание  – магистър,  специалност  „Психология. 
Социална  психология“,  16-годишен  опит  като 
детски  психолог;  видове  експертизи:  съдебно-
психологична и съдебна психолого-психиатрична 
експертиза.

Силвия Йорданова Шопова; висше образование – 
магистър,  специалност  „Психология. Социална 
психология“; съдебно-психологична експертиза. 

Ася  Стоянова  Домусчиева-Борисова,  висше 
образование – магистър, специалност „Психоло-
гия и философия“.

Иванка  Иванова  Петрова,  висше  образова-
ние – магистър,  специалност  „Психология“  – 
психолог на свободна практика.

Маргарита Станкова Браилска, висше обра-
зование – магистър, специалност „Психология“, 
психолог.

Мира  Мирославова  Цветанова-Георгиева, 
магистър по специалност „Психология“, видове 
експертизи: съдебно-психологична, съдебна психо-
лого-психиатрична експертиза, психодиагностика.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Магдалена  Колева  Йорданова,  висше  обра-

зование – магистър,  специалност  „Растителна 
защита“, агроном по растителна защита.

Калчо Йорданов Калев, висше образование, 
специалност  „Зоотехника“,  зооинженер,  оцени-
тел на недвижими имоти, на земеделски земи, 
подобренията и трайните насаждения върху тях. 

Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше обра-
зование, специалност „Животновъдство“, доктор 
по научна специалност „Говедовъдство и биво-
ловъдство“, оценител на стопанско имущество.
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Красен Николов Николов, висше образование, 
специалност „Полевъдство“, инженер – агроном; 
съдебно-биологични, ботанически, ентомологич-
ни  и  агротехнически  експертизи,  оценител  на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Доц. д-р Наталия Михова Стоянова, доцент 
по „Организация и управление на производство-
то“  (малки  и  средни  предприятия);  доктор  по 
„Организация и управление на производството“ 
(по отрасли); магистър по специалност „Индус-
триален мениджмънт“; съдебни агротехнически 
експертизи.

Доц. Станимир Божидаров Енчев, висше обра-
зование, специалност „Растениевъдна продукция“; 
съдебни агротехнически експертизи.

Радена Каменова Ненова, висше образование, 
специалност  „Ветеринарна  медицина“,  съдебна 
ветеринарномедицинска експертиза.

Клас „Други съдебни експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, висше образова-

ние – магистър, специалност „Текстилна техника“, 
експерт по интелектуална собственост, оценител 
на нематериални активи, оценител на дизайн и 
художествени произведения.

Николай Руменов Константинов,  бакалавър 
по  специалност  „Информатика“,  магистър  по 
специалност „Мениджмънт на регионалното раз-
витие“, магистър по специалност „Счетоводство 
и  контрол“;  икономически-счетоводни  експер-
тизи,  технически – информационни  технологии 
и  комуникации,  други – оценка  на  реализация 
и изпълнение на проекти, финансирани от евро-
пейски фондове.

Мая  Иванова  Кичева,  висше  образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био-
логия“, биохимик – клиничен химик, специалист 
в областта „ДНК анализ и идентификация“, моле-
кулярно-генетична идентификация и определяне 
произход на животни и пол на птици; определяне 
състав и произход на хранителни продукти, суро-
вини и фуражи, вкл. генно-модифицирани орга-
низми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и 
експертизи по писмени данни; съдебно-химически 
експертизи – определяне и количествен анализ 
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и 
други в биологични проби и обекти.

Специалисти, отписани от Списъка на вещите 
лица през 2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 

от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образова-

ние, специалност „Икономика и управление на 
селското стопанство“; съдебна финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Галя Стойчева Христова, висше – магистър, 
специалност „Съобщителна и осигурителна тех-
ника и системи“, експерт по телекомуникационни 
съоръжения и системи, оценител на машини и 
съоръжения, активи – движимо имущество; не-
движими имоти; земеделски земи и подобренията 
върху тях; автотехнически експертизи; обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Анета Венелинова Илиева, висше образование, 
специалност „Строителство на сгради и съоръже-
ния“, съдебна инженерно-техническа експертиза.

Стефанка Илиева Димитрова, средно специ-
ално образование, специалност „Водно строител-
ство“, среден техник.

Диана Михайлова Касчиева, магистър,  спе-
циалност  „Архитектура“  и  „Водоснабдяване  и 
канализация“.

Валентина Михайлова Терзиева, висше обра-
зование – магистър, специалност „Транспортно и 
пътно строителство“, главен специалист – пътно 
строителство, експерт по пътно строителство и 
оценител на недвижими имоти.

Николай  Веселинов  Терзиев,  висше  обра-
зование,  строителен  инженер  по  транспортно 
строителство. 

Отписани през 2020 г.
Ангел  Петров  Ангелов,  висше  образова-

ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет-
ност“,  икономист-счетоводител;  съдебно-счето-
водни експертизи.

Емилия Йорданова Стайкова, висше образо-
вание – магистър, съдебни строителнотехнически 
експертизи.

Отписани през 2021 г.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше обра-

зование, специалност „Анестезиология и реани-
мация“.
848

19. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт за Силистренския съдебен район за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер 

и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, спе-

циалност  „Технология на неорганичните  веще-
ства“,  експерт-криминалист,  криминалистични 
изследвания (почерк, техническо изследване на 
документи, трасология и балистични експерти-
зи),  почеркови  експертизи,  съдебно-почеркови 
експертизи.

Красимир  Георгиев  Баснаров,  икономист-
застраховател,  специалност  „Застраховане  и 
социално дело“, експерт-криминалист, почеркови 
експертизи, криминалистични изследвания (тех-
ническо  изследване  на  документи,  трасология, 
балистични експертизи).

1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, спе-

циалност  „Технология на неорганичните  веще-
ства“,  експерт-криминалист,  криминалистични 
изследвания (почерк, техническо изследване на 
документи, трасология и балистични експерти-
зи),  почеркови  експертизи,  съдебно-почеркови 
експертизи.

Тодор Костадинов Тодоров,  доктор по вете-
ринарна медицина, експерт-криминалист (дакти-
лоскопия, трасология, балистика, техническо и 
графическо изследване на документи).
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Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специ-
алност „Технология на силикатите“, експерт-кри-
миналист, видеоанализ и лицева идентификация.

Валентин  Енчев  Неделчев,  електротехник, 
специалност „Електрообзавеждане на промишле-
ни предприятия“, младши експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

Красимир  Георгиев  Баснаров,  икономист-
застраховател,  специалност  „Застраховане  и 
социално дело“, експерт-криминалист, почеркови 
експертизи, криминалистични изследвания (тех-
ническо  изследване  на  документи,  трасология, 
балистични експертизи).

Йордан Христов Георгиев, специалност „Еко-
мениджмънт“,  младши  експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Георги Томов Василев, инженер-химик, спе-

циалност  „Технология на неорганичните  веще-
ства“,  експерт-криминалист,  криминалистични 
изследвания (почерк, техническо изследване на 
документи, трасология и балистични експерти-
зи),  почеркови  експертизи,  съдебно-почеркови 
експертизи.

Тодор Костадинов Тодоров,  доктор по вете-
ринарна медицина, експерт-криминалист (дакти-
лоскопия, трасология, балистика, техническо и 
графическо изследване на документи).

Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специ-
алност „Технология на силикатите“, експерт-кри-
миналист, видеоанализ и лицева идентификация.

Валентин  Енчев  Неделчев,  електротехник, 
специалност „Електрообзавеждане на промишле-
ни предприятия“, младши експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

Красимир  Георгиев  Баснаров,  икономист-
застраховател,  специалност  „Застраховане  и 
социално дело“, експерт-криминалист, почеркови 
експертизи, криминалистични изследвания (тех-
ническо  изследване  на  документи,  трасология, 
балистични експертизи).

Йордан Христов Георгиев, специалност „Еко-
мениджмънт“,  младши  експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Георги Томов Василев, инженер-химик, спе-

циалност  „Технология на неорганичните  веще-
ства“,  експерт-криминалист,  криминалистични 
изследвания (почерк, техническо изследване на 
документи, трасология и балистични експерти-
зи),  почеркови  експертизи,  съдебно-почеркови 
експертизи.

Тодор Костадинов Тодоров,  доктор по вете-
ринарна медицина, експерт-криминалист (дакти-
лоскопия, трасология, балистика, техническо и 
графическо изследване на документи).

Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специ-
алност „Технология на силикатите“, експерт-кри-
миналист, видеоанализ и лицева идентификация.

Красимир  Георгиев  Баснаров,  икономист-
застраховател,  специалност  „Застраховане  и 
социално дело“, експерт-криминалист, почеркови 
експертизи, криминалистични изследвания (тех-

ническо  изследване  на  документи,  трасология, 
балистични експертизи).

Йордан Христов Георгиев, специалност „Еко-
мениджмънт“,  младши  експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

1.5. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Георги Томов Василев, инженер-химик, спе-
циалност  „Технология на неорганичните  веще-
ства“,  експерт-криминалист,  криминалистични 
изследвания (почерк, техническо изследване на 
документи, трасология и балистични експерти-
зи),  почеркови  експертизи,  съдебно-почеркови 
експертизи.

Лъчезар Радев Лазаров, инженер-химик, специ-
алност „Технология на силикатите“, експерт-кри-
миналист, видеоанализ и лицева идентификация.

Красимир  Георгиев  Баснаров,  икономист-
застраховател,  специалност  „Застраховане  и 
социално дело“, експерт-криминалист, почеркови 
експертизи, криминалистични изследвания (тех-
ническо  изследване  на  документи,  трасология, 
балистични експертизи).

Йордан Христов Георгиев, специалност „Еко-
мениджмънт“,  младши  експерт-криминалист, 
квалификация в областта на AFIS – криминална 
подсистема.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска  експертиза на  труп 

и трупни части
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог. 
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица

2.3. Съдебномедицинска експертиза по вещест-
вени доказателства

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

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Д-р  Антония  Димитрова  Христова,  лекар, 
хуманна медицина, специалност – хирургия.

Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност: очни 

болести.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за иден-

тификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клини-

чен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик-

робиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.7. Съдебномедицинска  експертиза  за  уста-

новяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков,  акушерство 

и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клини-

чен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик-

робиолог, вирусолог.
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Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“ 

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър. 
Д-р  Милена  Симеонова  Русчева,  съдебен 

психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допъл-

нителна  квалификация – консултант  по  когни-
тивно-поведенческа психотерапия.

Александрия Николаева Петрова,  психолог, 
логопед-учител;  допълнителни  квалификации: 
невротерапевт – Биофийтек терапия, изготвяне 
на диагностики с MMPI-2, съдебнопсихологични 
експертизи,  планиране  на  терапия,  подбор  на 
кандидати за високорискови професии.

3.3.  Съдебна  психолого-психиатрична  екс-
пертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела  Димитрова  Думанова,  икономист, 

строителен инженер. 
Стоянка  Иванова  Иванова,  счетоводство  и 

контрол. 
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист. 
Петър Валентинов Станчев, счетоводител. 
Виолета Йорданова Малчева, икономист. 
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол. 
Надка Йорданова Маринова, аграрен иконо-

мист.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по 

търговска дейност, оценител на машини и съо-
ръжения, активи – движимо имущество, оценка 
на недвижими имоти и земеделски земи.

Емил  Георгиев  Маргаритов,  икономист  по 
счетоводната и финансово-контролна дейност. 

Стефан Дончев Стефанов, икономист-счето-
водител, счетоводство и контрол. 

Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финан-
сист.

Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетово-

дител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-сче-

товодител.
Теодора Петрова, икономист по строителство.
Галина  Любомирова  Стойкова,  икономист, 

икономика и управление на кооперациите.
Драгостина Цанева Друмева, финанси, ико-

номика и управление на търговията, вътрешен 
одитор в публичния сектор.

Дияна Пенчева, финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, икономика и 

счетоводство на предприятието. 
Милка Димитрова Димитрова, счетоводство 

и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова,  счетоводство и 

контрол, магистър  по  специалността  „Аграрна 
икономика“ (притежава удостоверение за достъп 
до класифицирана информация).

Йорданка  Великова  Тодорова,  счетоводство 
и контрол.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление  на  строителството,  управление  на 
финансово-счетоводната дейност.

Сезер Нехат Асан, икономист-счетоводител, 
доктор  по  културно-историческо  наследство  в 
съвременната информационна среда.

4.2.  Съдебна  финансово-икономическа  екс-
пертиза

Пиер Аркадиев Петров, икономист по счето-
водната и финансово-контролна дейност.

Минка  Трендафилова  Атанасова,  стопанско 
управление, инженер по радиоелектроника.

Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист. 
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, 

оценител земеделски земи. 
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, 

оценител на земеделски земи и недвижими имоти, 
маркетинг и мениджмънт. 

Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финан-
сист.

Теодора  Петрова  Драгнева,  икономист  по 
строителство.

Галина  Любомирова  Стойкова,  икономист, 
икономика и управление на кооперациите.

Драгостина Цанева Друмева, финанси, ико-
номика и управление на търговията, вътрешен 
одитор в публичния сектор. 

Дияна Пенчева Христова, финанси, банково 
дело.

Севдалина Стефанова Иванова, икономика и 
счетоводство на предприятието. 

Милка Димитрова Димитрова, счетоводство 
и контрол.

Стилияна Цонева Стоянова,  счетоводство и 
контрол, магистър  по  специалността  „Аграрна 
икономика“ (притежава удостоверение за достъп 
до класифицирана информация).

Йорданка  Великова  Тодорова,  счетоводство 
и контрол.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление  на  строителството,  управление  на 
финансово-счетоводната  дейност,  сертификати 
за оценка на недвижими имоти и международни 
счетоводни стандарти.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по 

търговска дейност, оценител на машини и съо-
ръжения, активи – движимо имущество, оценка 
на недвижими имоти и земеделски земи.

Петър Димитров Петров, икономист-счетово-
дител, съдебен експерт по финансови и иконо-
мически експертизи, експерт-оценител на ДМА 
и оборотни средства. 

Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финан-
сист.

Теодора  Петрова  Драгнева,  икономист  по 
строителство.

Галина  Любомирова  Стойкова,  икономист, 
икономика и управление на кооперациите.

Драгостина Цанева Друмева, финанси, ико-
номика и управление на търговията, вътрешен 
одитор в публичния сектор.

Дияна Пенчева Христова, финанси, банково 
дело (магистър).

Севдалина Стефанова Иванова, икономика и 
счетоводство на предприятието. 
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Йорданка  Великова  Тодорова,  счетоводство 
и контрол.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инже-

нер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител 

на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, 

оценка на машини и съоръжения. 
Минка  Трендафилова  Атанасова,  стопанско 

управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог. 
Росица Николова Божкова, машинен инженер, 

топлинна и масообменна техника.
Динко Желев Александров, комуникационна 

техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 

на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

Велин  Иванов  Иванов,  висше  образование, 
специалност:  инженер  по  пътно  строителство, 
магистър „Промишлено и гражданско строител-
ство“, допълнителна квалификация – магистра-
тура „Пътно строителство“.

Милен Петров Куманов, висше образование, 
специалност – машинен инженер, допълнителна 
квалификация – „Съвременни решения в областта 
на  заваряването  при  извършване  на  ремонтни 
работи“. 

Станьо Иванов Тодоров, средно образование, 
специалност – геодезия и картография, пенсионер.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, машинен инженер. 
Росен Петров Иванов, машинен инженер. 
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Митко Димитров Маринов, машинен инженер. 
Евгени Иванов Димитров, машинен инженер.
Добрин  Малчев  Жеков,  машинен  инженер, 

специалност „Автомобилен транспорт, трактори 
и кари“.

Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител 

на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин  Кирчев  Каравасилев,  машинен  ин-

женер,  автотехнически  експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност.

Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транс-

порта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен  ин-

женер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и уп-

равление на транспорта. 
Минка  Трендафилова  Атанасова,  стопанско 

управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер 

и графолог.

Явор Тодоров Георгиев, машинен инженер – 
транспортна техника и технологии.

Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, 
оценка на машини и съоръжения. 

Марийка Маринова Арабаджийска, машинен 
инженер, специалност – технология на машино-
строенето.

Зорница Борисова Калинова, инженер, специ-
алност технология и управление на транспорта.

Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 
на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

Милен Петров Куманов, висше образование, 
специалност – машинен инженер, допълнителна 
квалификация – „Съвременни решения в областта 
на  заваряването  при  извършване  на  ремонтни 
работи“.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи 
и насажденията върху тях, оценител на машини 
и съоръжения.

Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – зе-
меустройство,  оценител  на  земеделски  земи, 
оценка на недвижими имоти.

Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог. 
Росица Николова Божкова, машинен инженер, 

топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен 

инженер, специалност – технология на машино-
строенето.

Галина Петрова Даскалова, инженер по жи-
вотновъдство,  специалност – животновъдство, 
магистър по публична администрация, специал-
ност – публична администрация – управление на 
европейски публични проекти.

Динко Желев Александров, комуникационна 
техника и технологии.

Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 
на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

Велин  Иванов  Иванов,  висше  образование, 
специалност:  инженер  по  пътно  строителство, 
магистър „Промишлено и гражданско строител-
ство“, допълнителна квалификация – магистра-
тура „Пътно строителство“.

5.4.  Съдебна  компютърно-техническа  екс-
пертиза

Станимир Георгиев Станев, инженер по ин-
форматика.
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Надежда Тодорова Петрова, инженер по елек-
троника и комуникации, допълнителна квалифи-
кация „Иновации и креативност в управленската 
и оперативна дейност на персонала в организации 
от ИТ отрасъла“.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Христина  Николова  Георгиева,  строителен 

инженер. 
Мариана  Георгиева  Николова,  строителен 

инженер. 
Йорданка Христова Иванова, архитектура и 

строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, 

оценител на земеделски земи и недвижими имоти, 
маркетинг и мениджмънт.

Весела  Димитрова  Думанова,  икономист, 
строителен инженер.

Велико  Стефанов  Йорданов,  инженер,  оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи 
и насажденията върху тях, оценител на машини 
и съоръжения.

Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – зе-
меустройство,  оценител  на  земеделски  земи, 
оценка на недвижими имоти.

Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог, 

оценка на недвижими имоти. 
Станоя Николова Ганева, технически инженер, 

оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и 

строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер, 

топлинна и масообменна техника. 
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен 

инженер, специалност – технология на машино-
строенето.

Виолетка Станкова Кулева, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
специалист по икономика и управление на инвес-
тициите, оценител на недвижими имоти, оценител 
на земеделски земи и трайни насаждения.

Валерий Иванов Обретенов, специалност – ико-
номика и управление на строителството, упра-
вление  на  финансово-счетоводната  дейност, 
сертификати за оценка на недвижими имоти и 
международни счетоводни стандарти.

Велин  Иванов  Иванов,  висше  образование, 
специалност – инженер по пътно строителство, 
магистър „Промишлено и гражданско строител-
ство“, допълнителна квалификация – магистра-
тура „Пътно строителство“.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 

на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

5.8.  Съдебнооценителска-автотехническа 
експертиза

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Галина Петрова Даскалова, инженер по жи-

вотновъдство,  специалност – животновъдство, 
магистър по публична администрация, специал-
ност – публична администрация – управление на 
европейски публични проекти.

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
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клини-

чен химик, молекулярна биология.
Петър  Тодоров  Петров,  химик,  инженерна 

химия.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Петър  Тодоров  Петров,  химик,  инженерна 

химия.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Петър  Тодоров  Петров,  химик,  инженерна 

химия.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-
тиза

Галина Петрова Даскалова, инженер по жи-
вотновъдство,  специалност – животновъдство, 
магистър по публична администрация, специал-
ност – публична администрация – управление на 
европейски публични проекти.

Димитър  Георгиев  Димитров,  агроном,  до-
пълнителна квалификация – съдебен експерт и 
оценител на стопанско имущество.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Марин Ников Маринов, аграрна икономика, 

оценител земеделски земи. 
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител 

на стопанско имущество.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер, 

оценител на земеделски земи и недвижими имоти, 
маркетинг и мениджмънт. 

Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител 
на машини и съоръжения, недвижими имоти.

Кремена  Петрова  Димитрова,  оценител  на 
машини и съоръжения, активи – движимо иму-
щество, оценка на недвижими имоти и земедел-
ски земи.

Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оце-
нител на недвижими имоти и земеделски земи 
и насажденията върху тях, оценител на машини 
и съоръжения.

Боян Славов Шарбанов, агроном.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инже-

нер по промишлено и гражданско строителство, 
специалист по икономика и управление на инвес-
тициите, оценител на недвижими имоти, оценител 
на земеделски земи и трайни насаждения.

Галина Петрова Даскалова, инженер по жи-
вотновъдство,  специалност – животновъдство, 
магистър по публична администрация, специал-
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ност – публична администрация – управление на 
европейски публични проекти.

Димитър  Георгиев  Димитров,  агроном,  до-
пълнителна квалификация – съдебен експерт и 
оценител на стопанско имущество.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Сезер Нехат Асан, икономист-счетоводител, 

доктор  по  културно-историческо  наследство  в 
съвременната информационна среда.

10.3. Оценка на машини и съоръжения
Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 

на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и 
индустриалната собственост и други фактически 
отношения

10.5.  Оценка  на  търговски  предприятия  и 
вземания

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

10.7. Оценка на  други  активи,  включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

Сезер Нехат Асан, икономист-счетоводител, 
доктор  по  културно-историческо  наследство  в 
съвременната информационна среда.

10.8.  Оценка  на  земеделски  земи  и  трайни 
насаждения

10.9.  Оценка  на  поземлени  имоти  в  горски 
територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина  Николова  Георгиева,  строителен 

инженер – ВиК.
Огнян Костов  Савянов,  инженер  по  горско 

стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и уп-

равление на транспорта.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски 

език. 
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митни-

чески контрол, финансов анализатор. 
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клини-

чен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер, 

охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по жи-

вотновъдство,  специалност – животновъдство, 
магистър по публична администрация, специал-
ност – публична администрация – управление на 
европейски публични проекти.

Владимир Петров Солаков, ветеринарен лекар.

Цветанка Стойчева Стоянова, финанси и бан-
ково дело, допълнителна специалност – английски 
език, със сертификат „С“, издаден от Университета – 
Кеймбридж, преводач – английски език.

Десислава  Янушова  Желязкова,  магистър 
българска  филология,  Факултет  по  полска  и 
класическа филология, преводач – полски език.

Н.с. Камен Николов Богданов, автоматизация 
на дискретното производство, маркетинг и бизнес, 
специалист по възобновяема енергия и технология 
в санитарните, отоплителните и климатичните 
предприятия,  преводач  на  научно-техническа 
литература – немски  език,  роботика,  робото-
технически  системи  и  ГАПС,  автотехнически 
експертизи, оценител на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроителната и металообра-
ботващата промишленост, оценител на машини 
и съоръжения.

Мерал  Неджати  Мехмед,  предучилищна  и 
начална  училищна  педагогика,  допълнителна 
квалификация:  писмен  и  говорим  руски  език, 
преводач – турски и руски език.

Светлана Стоянова Ганчева, археология.
Лъчезар Радев Лазаров, видеоанализ и лицева 

идентификация.
Илка Иванова Енчева, филолог, специалност 

„Славянска филология – сръбски, хърватски език 
и  сръбска,  хърватска  и  словенска  литература“, 
преводач – сръбски  и  хърватски  език,  допъл-
нителна  квалификация:  икономист,  специал-
ност – маркетинг.
894

30. – Камарата на архитектите в България на 
основание чл. 6, ал. 1 от Закона за камарите на 
архитектите  и  инженерите  в  инвестиционното 
проектиране обнародва:

Регистър на Камарата на архитектите в 
България – 2022 г.

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ, 
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРИДОБИТА ПЪЛ-
НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05454 Aнгелина Миткова Геренски
#03731 Августина Светославова Велева
#04534 Аврам Атанасов Каджебов
#01688 Аврора Семкова Николова
#03168 Аглика Димитрова Костадинова
#03224 Аглика Огнянова Велинова
#03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи
#01423 Аделаида Павлова Петрова-Лефте-

рова
#04866 Адриана Атанасова Сърбова
#02244 Адриана Иванова Димитрова
#05564 Адриана Миткова Щерева
#02048 Айдън Сейдахмед Гюджен
#05347 Айли Халилова Ибрямова
#03816 Айлин Идает Ахмед
#06716 Айлин Метин Хамид
#05881 Албена Владимирова Стоилова
#01954 Албена  Георгиева  Владимирова-

Андреева
#05229 Албена Кирилова Захариева
#02362 Алвард Карапетовна Бадваганян
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00273 Алеко Петков Христов
#06547 Алекс Йовчев Йовчев
#06159 Александар Христов
#06398 Александра Хранов
#04811 Александра Александрова Бабунска
#05746 Александра Загорова Герчева
#05562 Александра Кристианова Стоянова
#06115 Александра Мариова Пандурска
#05297 Александра Миленова Горанова
#06676 Александра Николаева Бачийска
#05445 Александра Николаева Диканска
#02641 Александрина Ненкова Ненкова
#03393 Александър Антонов Минчев
#00275 Александър Асенов Петрович
#01981 Александър Атанасов Попов
#06166 Александър Бисеров Иванов
#05659 Александър Бориславов Янкулов
#01126 Александър Борисов Караджов
#05333 Александър Валентинов Вълков
#03170 Александър Валентинов Костов
#04512 Александър  Венциславов  Чер-

венков
#02531 Александър Георгиев Димов
#04684 Александър Георгиев Наумов
#02533 Александър Димитров Аврески
#00981 Александър Димитров Слаев
#06145 Александър Евгениев Стойчев
#03601 Александър Емилов Василев
#05125 Александър Живков Чаушев
#03151 Александър Здравков Генчев
#05028 Александър Иванов Видински
#04438 Александър Иванов Томов
#05503 Александър Константинов Иванов
#00034 Александър Костадинов Сандев
#02616 Александър Костович Тимев
#06496 Александър Крумов Чокойски
#05846 Александър Людмилов Тосков
#04916 Александър Манолов Люнчев
#01796 Александър Михайлов Стайнов
#05555 Александър Николаев Карадинков
#05233 Александър Петков Гунев
#03626 Александър Петков Петличков
#05455 Александър Петрославов Геренски
#00276 Александър Светославов Казаков
#05707 Александър Симеонов Кирев
#05108 Александър Тодоров Павлов
#06677 Александър Тодоров Тодоров
#05523 Александър Тошев Станев
#05173 Александър  Трендафилов  Трен-

дафилов
#02245 Александър Христов Александров
#05975 Александър Цветилиянов Йончев
#00155 Алексей Василев Трифонов
#05145 Алена Руменова Романова
#06493 Али Хусеин К Абдулуахаб
#03480 Ана Борисова Иванова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03442 Ана Ванчева Маринова-Петрова
#05501 Ана Дженкова Дженкова
#03638 Ана Пенчева Покровнишка
#05085 Ана Петкова Любенова
#01804 Анастас Антонов Иванов
#02197 Анастас Атанасов Узунов
#01347 Анастас Спасов Бързаков
#01774 Анастасия Иванова Бошнакова
#06487 Анастасия Кирилова Кашева
#03383 Анатоли Красимиров Христов
#05388 Анатоли Стоянов Чаушев
#01467 Ангел Антонов Примов

#01421 Ангел Валериев Захариев
#02343 Ангел Георгиев Ангелов
#01068 Ангел Георгиев Димитров
#04668 Ангел Дилянов Енкин
#02720 Ангел Зафиров Мазников
#03502 Ангел Иванов Стойчев
#05058 Ангел Иванов Ценов
#02303 Ангел Маринов Вълканов
#05386 Ангел Павлинов Христов
#01345 Ангел Петров Савлаков
#02979 Ангел Петров Ташев
#06480 Ангел Райчов Галев
#05962 Ангел Серьожев Иванов
#01778 Ангел Стоилов Димитров
#00867 Ангел Стоянов Ангелов
#06367 Ангел Цветанов Дончев
#06508 Ангела Иванова Димитрова
#01135 Ангела Николова Малинова
#00142 Ангелин Ангелов Братанов
#01402 Ангелина Петрова Карлова
#04439 Андрей Алексеевич Кутищев
#02104 Андрей Генадиев Стратиев
#03313 Андрей Георгиев Велинов
#05061 Андрей Евгениев Андреев
#05977 Андрей Емилов Ходкевич
#04298 Андрей Иванов Генов
#01986 Андрей Кирилов Арнаудов
#05495 Андрей Красимиров Андреев
#03787 Андрей Михайлов Андонов
#04479 Андрей Стефанов Минев
#02003 Андриян Георгиев Иванов
#04975 Анелия Велинова Ушева
#06020 Анелия Владимирова Василева
#01151 Анелия Нанчева Грънчарова
#01088 Анелия Павлова Параскова
#02215 Анелия Русилова Рениколова
#00085 Анелия Стефанова Димова
#06311 Анета Веселинова Манолова
#02577 Анета Деянова Етимова
#02497 Анета Димитрова Гочева
#02098 Анета Емилова Дамянова
#03068 Анета Каменова Булант
#00279 Анета Любчова Славова
#04220 Анета Мирчева Маркова
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03105 Анета Стоянова Йорданова
#02151 Анжелика Михайлова Михайлова
#02078 Ани Атанасова Бърнева
#04774 Ани Иванова Якимова
#02574 Ани Михайлова Каменова
#00283 Ани Моис Младенова
#01614 Анислава Асенова Бельовска-Стан-

чева
#03363 Анита Викторова Стоянова
#01879 Анна Анатолиева Тишкова-Алекси-

ева
#04925 Анна Ангелова Цукева
#04380 Анна Валентинова Симеонов
#04563 Анна Димитрова Димитрова
#01221 Анна Енчева Василева
#01515 Анна Иванова Неврокопска
#00063 Анна Матеева Стоянова
#02106 Анна Петкова Чобанова
#03149 Анна Симеонова Хараламбиева
#03425 Анна Тодорова Младенова
#02202 Анна Христова Карагьозова
#06125 Анна Христова Попова
#06603 Анна Янчева Апостолова
#02451 Анни Георгиева Димова
#01393 Анни Милкова Бечева
#02368 Антоан Михайлов Богданов
#05373 Антоан Николаев Влаев
#06707 Антоанета Антонова Дончева
#03653 Антоанета Антонова Иванова
#01117 Антоанета  Борисова  Златарева-

Миланова
#01161 Антоанета Борисова Сиврева
#00146 Антоанета Василева Василева
#00881 Антоанета Иванова Дженева
#00187 Антоанета Иванова Топалова
#00747 Антоанета Иванова Хаджипетрова
#01437 Антоанета Йорданова Нечева
#03288 Антоанета Михайлова Влока
#00288 Антоанета  Никифорова  Грънча-

рова
#04543 Антоанета Николаева Цанова
#01206 Антоанета Николова Бояджиева
#03223 Антоанета Пешева Бозаджиева
#00919 Антон Анастасов Иванов
#02370 Антон Благоев Благоев
#03234 Антон Димитров Узунов
#04268 Антон Дянков Колев
#02996 Антон Иванов Василев
#04363 Антон Иванов Рангелов
#05578 Антон Марианов Антонов
#02304 Антон Маринов Ватев
#05540 Антон Тодоров Андонов
#00920 Антон Тодоров Василев
#03032 Антон Филипов Филипов
#06038 Антонела  Венелинова  Карапан-

джева
#05661 Антони Тонев Александров
#02709 Антоние Манолова Георгиева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04106 Антоний Илиев Шарков
#03211 Антоний Маринов Маринов
#04653 Антонина Георгиева Илиева
#00935 Антонина Димитрова Огнева
#06417 Антонина Димитрова Тритакова
#05144 Антония Иванова Петкова
#02406 Антония Костова Донева
#01256 Антония  Стефанова  Стефанова-

Палукова
#06548 Антония Чавдарова Владимирова
#00042 Анушка Кръстева Костадинова
#01855 Апостол Николаев Кирчев
#06809 Апостол Станимиров Апостолов
#05880 Арсени Кирилов Ботушаров
#01236 Асен Аспарухов Коев
#01880 Асен Георгиев Пилев
#02006 Асен Димитров Костакиев
#04527 Асен Иванов Атанасов
#02949 Асен Йончев Свиленов
#02890 Асен Методиев Писарски
#03173 Асен Николаев Николов
#04107 Асен Петров Василeв
#01987 Асен Руменов Милев
#01820 Асен Симеонов Мерджанов
#02904 Аспарух Велинов Марков
#02498 Ася Димитрова Ананиева
#03344 Ася Маринова Николова
#02089 Ася Матеева Касабова
#01740 Атанас Аврамов Каджебов
#06370 Атанас Александров Василев
#06147 Атанас Бойков Мадолев
#03606 Атанас Бойков Столинчев
#05567 Атанас Георгиев Бакърджиев
#02373 Атанас Георгиев Вангелов
#02696 Атанас Григоров Пинков
#00297 Атанас Димитров Ковачев
#05106 Атанас Евгениев Димитров
#05449 Атанас Карамфилов Джинсов
#02797 Атанас Колев Василев
#04513 Атанас Красимиров Марков
#04814 Атанас Красимиров Чучев
#02285 Атанас Любенов Луизов
#01379 Атанас Николаев Топалов
#06372 Атанас Николов Куков
#04221 Атанас Николов Тачев
#03120 Атанас Панев Драгоев
#02872 Атанас Пламенов Ковачев
#02329 Атанас Пламенов Танков
#05468 Атанас Силвиев Пенков
#05148 Атанас Христов Христов
#00265 Атанаска Стодева Айдемирска
#02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева
#01247 Банко Венелинов Банов
#03052 Барбара Димитрова Щерева
#01171 Белян Николов Белчев
#06765 Биляна Асенова Йончева
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#06419 Биляна Ивова Асенова
#05471 Биляна Ивова Христова
#00035 Биляна Петрова Тумбева
#02031 Бина Иванова Калчева-Христова
#05895 Биньо Стоянов Йовчев
#00814 Бисер Георгиев Козлев
#00300 Бисер Климентов Хантов
#06800 Бисер Пламенов Тачев
#01359 Бисер Цанов Бечев
#03654 Бисера Николова Кръстева
#00301 Бисера Рачова Рибарова
#03065 Бистра Димитрова Хаджистоянова
#04760 Бистра Христова Попова
#02637 Блага Тодорова Динова
#00998 Благо Йорданов Стоев
#04852 Благовест Атанасов Благинов
#04588 Благовест Роев Роев
#02167 Благовест Цветанов Вълков
#05793 Благовест Цонев Цонев
#02306 Благовеста Николова Блажева
#02064 Благовеста Пенкова Таскова
#02711 Благой Николов Аргиров
#05361 Богдан Кирилов Беков
#06389 Богдан Спасов Радичев
#01320 Богдана Владимирова Панайотова
#05631 Богомил Йовчев Бинев
#06637 Божана Димитрова Кунчева
#05820 Божена Христова Григорова
#04456 Божидар Емилов Вучев
#05744 Божидар Николаев Касабов
#00890 Божидар Петров Крушевски
#04983 Божидар Руменов Цветков
#04828 Божидара Делчева Вълкова
#02499 Божидарка Маринова Матева
#05601 Божил Огнянов Гандуров
#00720 Бойка Димитрова Ангелова
#01511 Бойка Йорданова Витанова
#01988 Бойка Ненова Христова
#00147 Бойко Атанасов Столинчев
#05395 Бойко Василев Робев
#02366 Бойко Енев Шилев
#02150 Бойко Иванов Стоянов
#02352 Бойко Тодоров Христов
#03789 Бойчо Гришов Бойчев
#00980 Борис Александров Лазарков
#05720 Борис Балинов Балинов
#03035 Борис Божидаров Георгиев
#06516 Борис Емилов Тикварски
#06445 Борис Иванов Захариев
#01442 Борис Кирилов Тодоров
#06818 Борис Красимиров Йорданов
#02909 Борис Николов Ботев
#01989 Борис Петков Борисов
#05412 Борис Христов Стайков
#03338 Борис Христов Хинов
#05790 Борислав Александров Георгиев

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02681 Борислав Александров Игнатов
#01059 Борислав Ангелов Пройчев
#02706 Борислав Атанасов Буров
#01881 Борислав Георгиев Владимиров
#03398 Борислав Георгиев Домусчиев
#01731 Борислав Григоров Дочев
#02308 Борислав Димитров Богданов
#05956 Борислав Димитров Даскалов
#03675 Борислав Дойчев Загорски
#02579 Борислав Иванов Георгиев
#03255 Борислав Илиев Цветков
#06281 Борислав Красимиров Шалев
#06376 Борислав Николаев Колев
#01768 Борислав Николов Шопов
#02763 Борислав Симеонов Дачев
#06077 Борислав Станимиров Станчев
#05536 Борислав Тимчев Нечев
#00307 Борислав Янков Борисов
#04232 Борислава Александрова Манчева- 

Велкова
#03402 Борислава Славейкова Сярова
#05568 Борислава Славчева Манолова
#06040 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
#02400 Боряна Бориславова Хараланова
#02580 Боряна Боянова Колчакова
#05336 Боряна Вангелова Колева
#04157 Боряна Веселинова Ненчева
#05823 Боряна Владимирова Ножарова
#02246 Боряна Димитрова Трендафилова
#06142 Боряна Лалчева Ладова
#00983 Боряна Петрова Банева
#00188 Боряна Петрова Василиева
#04565 Боряна Росенова Трендафилова
#04842 Боряна Страхилова Костова
#03551 Боряна Янкова Кръстева-Станчева
#02008 Боян Захариев Захариев
#06694 Боян Иванов Табов
#02247 Боян Илков Върбанов
#03634 Боян Любомиров Белчев
#04701 Боян Любомиров Митов
#06027 Боян Панов Панов
#06730 Боян Петров Янкулов
#06517 Боян Свиленов Костадинов
#04950 Бояна Александрова Начева
#03776 Бояна Василева Кантарджиева
#02219 Бранимир  Божидаров  Карагеор-

гиев
#02475 Бранимир Василев Тодоров
#04589 Бранимир Димитров Банков
#02409 Бранимир Стефанов Мирев
#04385 Валентин Александров Мисароков
#01391 Валентин Василев Бърнев
#05385 Валентин Василев Василев
#01237 Валентин Генадиев Славов
#02793 Валентин Димитров Гаговски
#02309 Валентин Динев Добрев



СТР.   82   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  16

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00732 Валентин Жечков Вълчев
#02862 Валентин Илиев Радков
#04873 Валентин Йорданов Маринов
#04682 Валентин Йоханов Валентинов
#01367 Валентин Костадинов Хаджиков
#00241 Валентин Маринов Вълков
#00189 Валентин Миладинов Михайлов
#04783 Валентин Недков Тюфекчиев
#05860 Валентин Пламенов Партовски
#00053 Валентин Стамов Стамов
#01599 Валентин Стойнев Тонев
#05938 Валентин Стоянов Чапразлиев
#05004 Валентин Янков Ганчев
#06374 Валентина Валентинова Зашева
#01785 Валентина Василева Василева
#06739 Валентина Василева Нешева
#02686 Валентина Георгиева Филипова
#03790 Валентина Димитрова Петрова
#06437 Валентина Йорданова Петрова
#01158 Валентина Маринова Мермерска-

Колева
#00149 Валентина Младенова Иванова
#02935 Валентина Пенева Върбанова
#02500 Валентина Петкова Йосифова
#05371 Валентина Стефанова Едрева
#02680 Валери Андреев Петков
#01835 Валери Иванов Каленски
#00816 Валери Иванов Ценов
#02679 Валери Илиев Китанов
#02505 Валери Манолов Врабчев
#02169 Валери Петков Иванов
#01586 Валери Петков Йотов
#00108 Валери Свиленов Маринов
#02908 Валерий Андонов Паунов
#01048 Валерий Кузманов Колев
#00999 Валерий Мичев Мичев
#00887 Валя Цекова Целова
#03759 Ваня Василева Манева
#02201 Ваня Венелинова Димитрова
#01411 Ваня Веселинова Мянкова
#02496 Ваня Георгиева Стоянова
#01783 Ваня Евтимова Серафимова
#03193 Ваня Иванова Николова
#04787 Ваня Кръстева Димитрова
#00135 Ваня Рачева Фурнаджиева-Петлич- 

кова
#01944 Ваня Симеонова Донева-Божкова
#05356 Ваня  Стоянова  Трингова-Кана-

зирева
#04932 Ваня Тодорова Георгиева
#03633 Ваня Чавдарова Гергова
#05417 Варвара Владимирова Вълчанова-

Лаубшер
#06087 Васил Антонов Врачев
#02794 Васил Антонов Чехларов
#05315 Васил Георгиев Дончев
#00324 Васил Гечев Комитов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#06269 Васил Димитров Сотиров
#01436 Васил Дончев Василев
#06363 Васил Жан Виденов
#03518 Васил Иванов Василев
#06763 Васил Йорданов Василев
#02796 Васил Йотов Ралчев
#01488 Васил Любенов Кантарджиев
#00118 Васил Любомиров Вълев
#02168 Васил Миленков Кашукеев
#05572 Васил Петков Берковски
#00190 Васил Петров Шилев
#06501 Васил Пламенов Георгиев
#02893 Васил Стефанов Беязов
#03314 Васил Христeв Макрелов
#03403 Васил Юлиев Точев
#05913 Василена Руменова Василева
#01116 Василка  Аспарухова  Абаджиева-

Стойчева
#02311 Василка Иванова Станишева
#03510 Василка Стоянова Стоянова
#01280 Васка Стоянова Терзиева-Рачова
#03001 Васка Христова Рачева
#00329 Васко Иванов Василев
#04313 Ваяна  Викторова  Градинарска-

Георгиева
#04681 Вела Николаева Николова
#05598 Вела Петкова Дончева
#00710 Велизар Запрянов Генов
#03208 Велимир Иванов Георгиев
#05612 Велимир Николаев Тулешков
#01703 Велин Петков Абаджиев
#02532 Велина Атанасова Панджарова
#01990 Велина Димитрова Анастасова
#06083 Велина Михайлова Андонова
#01246 Велина Стоянова Бъчварова
#05473 Велислава Желязкова Желязкова
#04317 Велислава Христова Денева
#03655 Величка Ангелова Пенова
#01444 Величка Георгиева Тименова
#00191 Величко Пенев Куртев
#05464 Велко Георгиев Вълнаров
#02049 Венелин Альошев Кафеджийски
#01780 Венелин Борисов Симидчиев
#04871 Венелин Мирославов Димитров
#06229 Венета  Александрова  Алексан-

дрова
#01562 Венета Ангелова Иванова
#01918 Венета Атанасова Петкова
#02310 Венета Георгиева Петкова
#02237 Венета Иванова Гергиникова
#01798 Венета Любомирова Кавалджиева
#02220 Венета Няголова Стоянова
#05629 Венимир Димчев Димов
#06815 Венияна Никифорос Лемониди
#01676 Венка  Герасимова  Прокопиева-

Пачникова
#03443 Венцеслав Маринов Неделчев
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02795 Венцислав Георгиев Керимов
#06735 Венцислав Евгениев Иванов
#00984 Венцислав Иванов Йочколовски
#02948 Венцислав Петров Дучев
#04955 Вера Георгиева Димитрова
#02566 Вержиния Радославова Николова
#06482 Вероника Емилова Карлова
#03536 Вероника Иванова Стоянова
#01526 Весела Антонова Петкова
#03555 Весела Божидарова Кръстева
#00332 Весела Георгиева Георгиева
#00193 Весела Дечева Дечева
#00333 Весела Дечкова Джумакова
#02582 Весела Иванова Мантова
#01360 Весела Иванова Мирянова
#01904 Весела  Йорданова  Маркова-Ива-

нова
#05116 Весела Константинова Джелепова
#01580 Весела Павлова Тасева
#02874 Весела Петрова Цанова-Каменова
#02083 Весела Янкова Буюклиева
#00109 Веселин Аврамов Цветков
#04368 Веселин Александров Отонов
#00045 Веселин Атанасов Белинчев
#05206 Веселин Борисов Будинов
#02737 Веселин Василев Няголов
#03842 Веселин Георгиев Генов
#00337 Веселин Иванов Дуковски
#05950 Веселин Иванов Мутафчиев
#04414 Веселин Йосков Родопски
#02221 Веселин Лазаров Василев
#02032 Веселин Любенов Христов
#02733 Веселин Любомиров Недялков
#01312 Веселин Петров Ранчев
#02344 Веселин Радев Серкеджиев
#02029 Веселин Русев Русев
#01000 Веселин Симеонов Беров
#00242 Веселин Христов Крайшников
#06724 Веселин Юриев Алексиев
#00340 Веселина Георгиева Дамянова
#00144 Веселина Георгиева Петкова-Или-

ева
#05802 Веселина Георгиева Станиславова
#05064 Веселина Ивайлова Терзиева
#01310 Веселина Иванова Николова
#01111 Веселина Йорданова Драганова
#06713 Веселина Любомирова Мирева
#04480 Веселина Николаева Георгиева
#03565 Веселина Рангелова Крушкова
#03108 Веселина Росенова Филипова
#06028 Веселина Цветанова Николова
#00067 Веселинка  Иванова  Тихова-Ива-

нова
#00342 Веселинка Русева Троева
#01537 Веселка  Велиславова  Ангелова-

Динева
#01070 Веселка Пенчева Чапкънова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02554 Веселка Трифонова Митева
#01439 Весна Каменова Атемова-Калъчева
#06108 Виктор Ангелов Грозев
#03635 Виктор Георгиев Чолаков
#04751 Виктор Иванов Банарев
#02910 Виктор Иванов Попов
#05782 Виктор Орлинов Неделчев
#03315 Виктор Фердинандов Начев
#05675 Виктория  Иванова  Иванова-Ко-

стова
#05574 Виктория Любомирова Караджова
#05964 Виктория Малева Малева
#01178 Виктория  Янкова  Великова-Кал-

фова
#06762 Вили Мариова Тодорова
#03680 Вилиана Светлозарова Цокова
#01790 Виола Димитрова Дичкова
#05365 Виолета Димова Попова
#02214 Виолета Желева Василева
#04640 Виолета Здравкова Шатова
#05164 Виолета Миланова Раева
#00721 Виолета Тодорова Узунова
#01121 Виолета Янкова Каракачанова
#01980 Виолетта Георгиевна Бакунина
#02330 Виржиния Кирилова Илиева
#03172 Вихрен Тодоров Тодоров
#06475 Вичен Ангелов Месробович
#00712 Вичка Стоянова Колева
#00347 Владена Методиева Ставрева
#03761 Владимир Александров Алексан-

дров
#04904 Владимир Валериев Балиев
#04963 Владимир Веселинов Маринов
#06812 Владимир Владимиров Василев
#05529 Владимир Владимиров Лалов
#05918 Владимир Георгиев Георгиев
#04477 Владимир Георгиев Миланов
#06308 Владимир Георгиев Митов
#03417 Владимир Иванов Димитров
#04567 Владимир Иванов Иванов
#04841 Владимир Иванов Срадков
#00047 Владимир Йорданов Милков
#01991 Владимир Кирилов Дереджиев
#05463 Владимир Красимиров Райновски
#02712 Владимир Максимов Попов
#00780 Владимир Митков Русинов
#00749 Владимир Михайлов Милков
#04383 Владимир Петков Проданов
#05292 Владимир Петров Гигов
#00351 Владимир Петров Ташев
#03197 Владимир Руменов Георгиев
#00352 Владимир Симеонов Бешков
#00353 Владимир Христов Михов
#04929 Владислав Боянов Коларов
#04458 Владислав Владимиров Симеонов
#04194 Владислав Емилов Дечев
#05960 Владислав Иванов Костадинов
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#06263 Владислав Иванов Русев
#00943 Владислав Николов Николов
#05419 Владислав Русланов Ганев
#01289 Владя Стоянова Чаушева
#06334 Власта Колева
#00195 Володя Панталеев Стоянов
#02251 Вълчо Иванов Георгиев
#01071 Върбан Христов Върбанов
#03054 Вяра Иванова Ракъджиева-Пали-

горова
#02583 Вяра Стефанова Желязкова
#02252 Габриела Венциславова Ангеловска
#06454 Габриела Константинова Колева
#02091 Габриела  Любомирова  Семова-

Колева
#02560 Габриела Маринова Джамбазова
#03380 Габриела Тодорова Илиева
#02973 Гаврил Николов Филипов
#02357 Галин Димитров Христов
#02291 Галин Павлов Василев
#03214 Галина Александрова Малинова
#06094 Галина Алексеева Шепелева
#02881 Галина Андреева Танчева
#06810 Галина Атанасова Велкова
#05008 Галина Божичкова Стоянова- 

Моллова
#05700 Галина Георгиева Балева-Христова
#04245 Галина Георгиева Славова
#02296 Галина Георгиева Стефанова
#01667 Галина Димитрова Антова
#05776 Галина  Емилова  Любенова-Хри-

стова
#02502 Галина Жекова Кърпачева
#05780 Галина Запрева Запрева
#03242 Галина Иванова Николова
#01294 Галина Ненова Иванчева
#02552 Галина Николаева Махова
#03497 Галина Петкова Калоянова
#00893 Галина Петрова Бахчеванска
#04528 Галина Петрова Лазарова-Иванова
#05655 Галина Петрова Маркова
#05939 Галина Първанова Акшарова
#04568 Галина  Станимирова  Стоянова-

Димитрова
#04459 Галина Стефанова Василева
#06256 Галина Стойкова Маркова
#02898 Галина Тонева Пировска
#05259 Галина Чавдарова Добрева
#01826 Галя Вельова Кръстева
#03290 Галя Георгиева Георгиева
#03390 Галя Иванова Николова
#04752 Галя Крумова Крумова
#01465 Галя Спасова Попова
#01902 Гани Стоянов Ганев
#03503 Ганка Димитрова Попова
#00196 Ганка Любенова Богданова
#06660 Ганчо Тошков Радев

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04868 Генади Делчев Костадинов
#04726 Генади Иванов Стоянов
#01756 Геновева Богомилова Йорданова
#02365 Гео Петков Кекеманов
#05628 Георги Александров Кирев
#02210 Георги Александров Стоянов
#00159 Георги Ангелов Андрейчев
#00359 Георги Андреев Йорданов
#05701 Георги Андреев Стоянов
#04705 Георги Антонов Ангелов
#02254 Георги Антонов Райчев
#01883 Георги Асенов Георгиев
#02231 Георги Атанасов Политов
#03316 Георги Борисов Зашев
#06688 Георги Валентинов Николов
#05666 Георги Валентинов Стамболджиев
#06446 Георги Василев Василев
#01811 Георги Василев Георгиев
#02140 Георги Василев Кметов
#02297 Георги Василев Цапков
#02287 Георги Василев Шопов
#02769 Георги Велинов Бачев
#05794 Георги Владимиров Виячев
#03516 Георги Владимиров Маринов
#03827 Георги Владимиров Тодоров
#05636 Георги Владиславов Ценов
#01509 Георги Георгиев Асенов
#06811 Георги Георгиев Бодуров
#04404 Георги Георгиев Петканешков
#06324 Георги Георгиев Славов
#04696 Георги Дженков Дженков
#01934 Георги Димитров Бакалов
#01760 Георги Димитров Гергов
#05693 Георги Димитров Гърдев
#05019 Георги Димитров Дечев
#05405 Георги Димитров Димитров
#03070 Георги Димитров Котев
#00985 Георги Димитров Савов
#05060 Георги Димитров Савов
#01897 Георги Димитров Стефанов
#00750 Георги Димитров Ташев
#04311 Георги Димитров Угринов
#02903 Георги Димитров Цикалов
#03741 Георги Евтимов Тангарджиев
#01923 Георги Езекиев Грозданов
#03820 Георги Желязков Георгиев
#01440 Георги Запрянов Димов
#05051 Георги Захариев Кръстев
#01385 Георги Златев Златев
#03372 Георги Иванов Иванов
#05663 Георги Иванов Ковачев
#00161 Георги Иванов Маринов
#00781 Георги Иванов Мечанов
#02253 Георги Иванов Палов
#00043 Георги Иванов Чонков
#00734 Георги Илиев Георгиев
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#03604 Георги Йорданов Вълканов
#01438 Георги Каменов Петков
#01128 Георги Каменов Скрижовски
#01589 Георги Кирилов Апостолов
#04547 Георги Кирилов Бачев
#05406 Георги Кирилов Добрев
#02806 Георги Кирилов Чобански
#05766 Георги Костадинов Костадинов
#02477 Георги Костадинов Митрев
#03091 Георги Костадинов Янев
#06705 Георги Красимиров Стоянов
#02288 Георги Кръстев Грудлев
#04569 Георги Любомиров Лазаров
#01081 Георги Маринов Маринов
#03845 Георги Михайлов Алексиев
#06442 Георги Неделчев Пеев
#05910 Георги Николаев Кунчев
#05974 Георги Николаев Неделчев
#03243 Георги Николаев Николов
#03317 Георги Николаев Цочев
#06796 Георги Павлинов Беширов
#02082 Георги Петков Делевски
#04388 Георги Петков Николов
#00820 Георги Петков Пелтеков
#03291 Георги Петров Петров
#02914 Георги Петров Рафаилов
#03351 Георги Петров Стефанов
#05505 Георги Пламенов Генев
#04387 Георги Руменов Тодоров
#06204 Георги Спасов Гайдаджиев
#01197 Георги Стоев Койнов
#01468 Георги Стоев Русев
#01884 Георги Стоянов Велков
#01001 Георги Танев Чернев
#00150 Георги Тодоров Сарамбелиев
#00036 Георги Тодоров Тодоров
#06427 Георги Томов Бутров
#04548 Георги Тошев Гърчев
#01233 Георги Христев Бакърджиев
#03560 Георги Христов Ботев
#01942 Георги Христов Попов
#02880 Георги Цветанов Цветков
#04753 Георги Юриев Бибин
#00363 Георгий Петрович Томбашки
#06646 Георгия Светлозар Рачева
#02585 Герасим Златков Дойчинов
#06280 Гергана Анастасова Иванова
#06572 Гергана Асенова Диканска
#04591 Гергана Боева Барабонкова
#04261 Гергана Борисова Колева
#06715 Гергана Георгиева Итева
#06358 Гергана Димитрова Колева
#02478 Гергана Димитрова Милушева
#02807 Гергана Димчева Иванова
#01870 Гергана Костадинова Попова
#06440 Гергана Мариянова Янева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03610 Гергана Минчева Саралиева-Въл-

кова
#04984 Гергана Михайлова Михайлова
#06001 Гергана Мончева Славова
#00711 Гергана Наскова Стефанова
#01563 Гергана Николова Бадарова
#02586 Гергана Пенчева Гитева
#04739 Гергана Сашкова Иванова
#03689 Гергана Стефанова Минкова
#06005 Гергана Феодорова Маркс
#05099 Гергана Христова Сандова
#04530 Гергана Юлиева Спасова-Иванова
#04482 Гергина Иванчева Симеонова
#03583 Гиляна Василева Комитова
#01213 Гичка Ангелова Кутова-Каменова
#01523 Гладиола Йорданова Кунин
#04538 Горан Янчев Апостолов
#00355 Господин Стоянов Чакалов
#06593 Грета Владимирова Милкова
#00933 Грета Йорданова Нейкова-Кънев-

ска
#00366 Григор Александров Дойчинов
#01914 Григор Първанов Владимиров
#01449 Григор Христов Ставракев
#03742 Григори Георгиев Гърдев
#04803 Гюнай Аптула Аптула
#05382 Дeница  Юлиянова  Инджова-Ан-

гелова
#01709 Дамян Наумов Томалевски
#06613 Дана Миланова Модева-Арнаудова
#04912 Данаил Бранимиров Стефанов
#04369 Данаил Валентинов Димов
#02313 Данаил Данев Едрев
#04315 Данаил Николаев Митев
#03566 Данаил Христов Стойков
#02239 Данаил Цветанов Дилков
#02867 Даниел Василев Вълканов
#05078 Даниел Георгиев Георгиев
#00785 Даниел Димитров Симеонов
#02615 Даниел Иванов Търсанков
#05117 Даниел Йорданов Давидков
#04789 Даниел Йорданов Кораджийски
#06771 Даниел Любомиров Димитров
#01342 Даниел Николов Мирчев
#03783 Даниел Огнянов Павлов
#06552 Даниела Белогаска
#04549 Даниела Атанасова Ангелова
#05401 Даниела  Атанасова  Тильокова-

Караиванова
#01110 Даниела Борислав Чорбаджиева
#01550 Даниела Георгиева Бурулянова
#01888 Даниела Георгиева Владимирова-

Цанкова
#02164 Даниела Георгиева Георгиева
#05590 Даниела Георгиева Георгиева
#03318 Даниела Георгиева Джуркова
#04593 Даниела Георгиева Топалова
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#02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
#02875 Даниела Димитрова Порязова
#03008 Даниела Димова Василева
#01689 Даниела Здравкова Нановска
#05436 Даниела Иванова Тодорова
#00368 Даниела Йорданова Янкова
#02171 Даниела Колева Сивкова
#00987 Даниела  Маринова  Цонкова-

Събчева
#03567 Даниела Маркова Рачева
#02617 Даниела  Николова  Иванова-Узу-

нова
#03611 Даниела Петрова Караиванова
#02721 Даниела Славенова Иванова-Кос-

тадинова
#04417 Даниела Славова Славова
#01736 Даниела  Стоянова  Стояновска-

Василева
#02461 Даниела Цветанова Дикова
#01415 Данка Янчева Василева
#03748 Данко Георгиев Данчев
#01952 Данчо Иванов Ракиловски
#00370 Данчо Николов Данчев
#01091 Дарий Христов Аврамов
#06662 Дарина Георгиева Георгиева
#05025 Дарина Димова Коджабашева
#02280 Дарина Рангелова Димитрова
#04807 Дарина Славова Славова
#03196 Дарина Станимирова Върбанова
#01862 Даринка Иванова Костадинова
#00903 Дафина Кирилова Пешева
#05896 Даяна Тодорова Николова
#06791 Деан Красимиров Костов
#04262 Дебора Николаева Николова
#02672 Делян Венелинов Жечев
#03190 Делян Стефанов Стефанов
#05573 Деляна Лозкова Кирова
#00372 Дениза Иванова Стоянова
#06597 Денис Пеев Чолаков
#06036 Деница Валентинова Княжевич
#06382 Деница Василева Славчева
#04483 Деница Владимирова Иванова
#06034 Деница Иванова Налбантова
#03777 Деница  Калинова  Дервенкова-

Йорданова
#06155 Деница Кирилова Зайкова
#06053 Деница Любомирова Атанасова
#04599 Деница Николаева Душкова
#05814 Деница  Славчева  Павлова-Васи-

лева
#03821 Деница Стефчева Пенева
#06778 Деница Христова Батева
#01351 Денка Станкова Николова
#05457 Десеслава Христова Стойкова
#03836 Десислава Бориславова Ангелова
#02965 Десислава Веселинова Стоянова
#06540 Десислава Владимирова Кабакчи-

ева-Капукаранова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05041 Десислава Георгиева Василева
#03134 Десислава Георгиева Демирева
#05255 Десислава Димчева Йовчева
#01665 Десислава  Евгениева  Кичашка-

Крумова
#06570 Десислава Живкова Иванова
#05899 Десислава Здравкова Ардалиева
#01946 Десислава Иванова Зарева
#04351 Десислава Иванова Иванова
#06651 Десислава Иванова Кушелиева
#05649 Десислава Илиева Лазарова
#03822 Десислава Людмилова Борисова
#06075 Десислава Людмилова Симеонова
#04501 Десислава Ненчева Геренска
#03007 Десислава Николаева Драгнева
#02804 Десислава  Николова  Косева-Ко-

вачева
#05867 Десислава Петрова Жекова
#05422 Десислава Пламенова Стилиянова
#06208 Десислава Сашова Миленова-Но-

чева
#06491 Десислава  Сергеева  Димитрова-

Петрова
#06070 Десислава  Стоилова  Чалъмова-

Колева
#02765 Десислава Тодорова Велева
#04382 Десислава Тодорова Чокоева-Ран-

чева
#05000 Десислава Цветанова Димитрова-

Маринова
#06278 Десита Дучева Йорданова
#05970 Детелин Красимиров Стоев
#01045 Детелина Илиева Балканска
#03262 Детелина Огнянова Соколова
#01259 Дечка Кузманова Димитрова-Хри-

стова
#01357 Деян Антонов Попдимитров
#04728 Деян Борисов Ванков
#02108 Деян Дечков Дечев
#05993 Деян Иванов Иванов
#05039 Деян Миладинов Трифонов
#04320 Деян Руменов Барански
#06742 Деян Съев Съев
#00374 Деян Тодоров Златешки
#03127 Деяна Николаева Цонкова
#04860 Джамал Музафер Чавдарлъ
#02011 Джилда Димитрова Тролева-Спа-

сова
#06622 Джорджо Фарини
#02884 Диана Атанасова Цанкова
#03093 Диана Георгиева Мущанова
#04848 Диана Давид Самоковлийска
#00037 Диана Дечева Дечева
#02525 Диана Димитрова Бакалова
#00375 Диана Димитрова Христова
#01781 Диана Дончева Сербезова
#04627 Диана Драгомирова Гапова
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#01350 Диана Красимирова Калоянова
#03524 Диана Лилова Кунчева
#04662 Диана Михайлова Касчиева
#01239 Диана Николова Карабаджакова
#01910 Диана Петкова Иванова
#02075 Диана Петрова Хасъмова
#01002 Диана Тодорова Димитрова
#05287 Диана Тодорова Митева
#06804 Диана Чавдарова Илиева
#01516 Дианна Боголюбова Модева
#01214 Дилян Иванов Каменов
#03576 Диляна Андреева Тасева
#03319 Диляна  Георгиева  Чилингирова-

Савчева
#03683 Диляна Любенова Иванова
#03539 Диляна Николова Андрова
#01794 Диляна Руменова Икономова
#06004 Дима Веселинова Иванова
#05672 Дима Илиева Гюдженова
#05788 Димана Стефанова Стефанова
#01949 Димитрие Милутинов Павлович
#05409 Димитрина Иванова Митрева
#01003 Димитрина Стефанова Григорова
#01238 Димитринка Георгиева Коева
#02374 Димитричка  Русева  Филипова-

Булдеева
#00854 Димитър Александров Бъчваров
#06013 Димитър Ангелов Ангелов
#00896 Димитър Ангелов Златков
#04435 Димитър Атанасов Недевски
#03871 Димитър Бойчов Димитров
#05138 Димитър Валентинов Смилков
#03434 Димитър Василев Димитров
#01800 Димитър Василев Докев
#05553 Димитър Велинов Георгиев
#02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
#01590 Димитър Георгиев Ангелов
#04750 Димитър Георгиев Бакалов
#02043 Димитър Георгиев Георгиев
#01604 Димитър Георгиев Гочев
#01157 Димитър Георгиев Димитров
#06528 Димитър Георгиев Иванов
#00381 Димитър Георгиев Кръстев
#05249 Димитър Георгиев Кьосев
#01410 Димитър Георгиев Младенов
#04792 Димитър Дамянов Ников
#00382 Димитър Драгомиров Георгиев
#04714 Димитър Енчев Бояджиев
#02050 Димитър Желязков Кръстев
#05861 Димитър Ивайлов Попов
#03832 Димитър Иванов Димитров
#00202 Димитър Иванов Личев
#01559 Димитър Иванов Шаренков
#05228 Димитър Иванов Шишков
#04108 Димитър Ивов Василев
#03802 Димитър Ивов Чехларов
#01947 Димитър Илиев Костов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#01838 Димитър Илиев Петров
#06532 Димитър Кирилов Аврамов
#01841 Димитър Колев Колев
#05988 Димитър Константинов Тодоров
#04571 Димитър Костадинов Цоцомански
#04296 Димитър Красимиров Ламбрев
#01050 Димитър Кузманов Кутев
#01903 Димитър Леков Маринов
#02388 Димитър Милчев Ангелов
#05212 Димитър Митков Колев
#00386 Димитър Неделчев Динев
#04661 Димитър Николаев Кацаров
#05306 Димитър Николаев Николов
#05781 Димитър Николов Балджиев
#02292 Димитър Николов Мандов
#04995 Димитър Панайотов Георгиев
#03511 Димитър Панайотов Паскалев
#00070 Димитър Петров Стефанов
#05862 Димитър Рангелов Байрев
#00821 Димитър Рангелов Димитров
#02790 Димитър Стефанов Власарев
#02172 Димитър Стефанов Стоев
#02609 Димитър Стойков Дачев
#00735 Димитър Стоянов Ненчев
#06752 Димитър Филипов Грънчаров
#01349 Димитър Христов Герасимов
#06392 Димитър Христофоров Мънев
#03738 Димитър Цветанов Георгиев
#04620 Димитър Юлиев Анков
#00774 Димитър Янков Батчиев
#02141 Димка Иванова Пенчева
#03462 Димо Илиев Димов
#02199 Димо Тодоров Абаджиев
#01613 Димо Тодоров Стоянов
#02196 Димчо Жеков Тилев
#02014 Димчо Христов Чуков
#02332 Динка Иванова Александрова
#03478 Динко Тодоров Митев
#00392 Диян Любенов Николов
#00723 Добрил Иванов Добрев
#06556 Добрина Георгиева Георгиева
#00394 Добрина Иванова Димова
#01141 Добринка Георгиева Бечева
#00395 Добринка  Георгиева  Камбурова-

Рачева
#02958 Добринка Георгиева Петкова
#05446 Добринка Димитрова Митева
#00775 Добринка Димитрова Полихроно-

ва-Димитрова
#00754 Добринка Николова Василева
#06088 Добринка Стоянова Силозова
#05624 Добромир Андонов Десподов
#05441 Добромир Асенов Тренчев
#02852 Добромир Генчев Станков
#04754 Добромир Георгиев Червенков
#00136 Добромир Делчев Генов
#05263 Добромир Росенов Божков
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#04941 Добромир Руменов Кръстев
#02726 Добромир Стоянов Добрев
#01935 Донка Георгиева Стоянова
#03071 Донка Николова Занева
#01646 Донка Цанева Колева-Радева
#06737 Донко Пенев Пенев
#06544 Дончо Красимиров Хаджиев
#03584 Доню Илиев Донев
#02255 Дора Костадинова Маринова
#00398 Дора Костова Кирилова
#03743 Дочка Павлова Вълканова-Келчева
#01431 Дочо Атанасов Дочев
#06292 Драголюб Наков Наков
#01828 Драгомил Георгиев Драганов
#02503 Драгомир Людмилов Банев
#04824 Драгомир Методиев Портев
#00869 Драгомир Николаев Стоянов
#03505 Драгомир Пламенов Николов
#02040 Дунка Славчева Герганова
#04277 Ева Вихрониева Попнеделева
#05947 Ева Яворова Тодорова
#01993 Евангелина Илиева Сиракова
#06568 Евгени Антонов Дермански
#06685 Евгени Василев Пирнарев
#05953 Евгени Емилов Михов
#02779 Евгени Ивайлов Велев
#05635 Евгени Иванов Генчев
#05136 Евгени Костов Братанов
#03763 Евгени Любомиров Апостолов
#05869 Евгени Петров Петров
#02026 Евгени Светлозаров Рафаилов
#02257 Евгений Младенов Стаменов
#02204 Евгений Русев Маринов
#00934 Евгения Атанасова Трупчева
#03458 Евгения Георгиева Димитрова
#03705 Евгения Делчева Лещарова-Цвет- 

кова
#02163 Евгения Димитрова Димова-Алек-

сандрова
#06405 Евгения Евгениева Георгиева
#03155 Евгения Леонидова Ходкевич
#01224 Евгения Любенова Илиева
#05608 Евгения Любомирова Георгиева
#03437 Евгения Николова Начева
#01602 Евгения Христова Кукушева
#04572 Евелина Асенова Цветкова
#05750 Евелина Любомирова Несторова
#01772 Евелина Стоимирова Младенова
#03321 Евелина Стоянова Кирязова
#01471 Едвард Филипов Христов
#04348 Екатерина Александрова Кондева-

Златева
#05892 Екатерина Анатолиева Наумова
#01461 Екатерина Георгиева Кулева
#02504 Екатерина Иванова Начевска
#04158 Екатерина Михайлова Маринова
#01007 Екатерина Николаева Стоева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02905 Екатерина Николаева Тренчева
#01072 Екатерина Трендафилова Димит- 

рова
#02258 Елвина  Евгениева  Терзиева-Ни-

колова
#06394 Елвира Елдарова Саляхетдинова
#00883 Елга Милева Бонева
#01762 Елена Александрова Белокапова-

Маринова
#05183 Елена Бориславова Борисова-Да-

мова
#05312 Елена Валериева Владинова
#01789 Елена Веселинова Вунчева
#01180 Елена Георгиева Златанова-Събева
#03785 Елена Георгиева Стършанова
#02650 Елена Данова Петринска
#04656 Елена Димитрова Аличкова
#01933 Елена Димова Кондева
#05550 Елена Душкова Опърлакова
#01959 Елена Иванова Иванова
#02174 Елена Иванова Каменова
#03392 Елена Иванова Малджиева-Пенева
#04724 Елена Иванова Петкова-Димова
#02315 Елена Иванова Петрова
#02228 Елена  Иванова  Учорджиева-Ка-

раколева
#03438 Елена Иванова Ценова
#03658 Елена Кирчева Вангелова
#01823 Елена Марчева Сидерова
#05549 Елена Огнянова Бобева
#03342 Елена Павлова Пекова
#01805 Елена Павлова Терзиева
#05756 Елена Росенова Кастаманова
#05251 Елена Руменова Младенова
#01008 Елена Тодорова Нейкова
#05159 Елена Томова Гунчева
#01058 Елена Христова Апостолова
#03097 Елена Ярославовна Господинова
#02010 Еленка Пенчева Колева
#03244 Елза Димитрова Иванова-Лекова
#03027 Ели Димитрова Крайчева
#05717 Ели Красимирова Левтерова
#06350 Елизабет  Филипова  Чепаркова-

Живкова
#04460 Елина  Димитрова  Серева-Нико-

лова
#05174 Елина Пламенова Малинова
#05642 Елис Адинанова Рахимова
#03102 Елисавета Ангелова Стоева
#01187 Елисавета Димитрова Попова
#04775 Елица Андонова Маринополска
#03058 Елица Божидарова Панайотова
#05350 Елица  Георгиева  Андреева-Ми-

хайлова
#05946 Елица  Красимирова  Коева-Въл-

чева
#02739 Елица Любомирова Деянова
#02805 Елица Маринова Иванова
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#05037 Елица Младенова Сотирова
#05494 Елица Руменова Томова
#05525 Елица Христова Йоткова-Петкова
#05723 Елица Чавдарова Янакиева
#04625 Елия Иванова Стефанова
#01337 Ема Благоева Футекова
#03690 Емануил Лучиянов Бончев
#06069 Еми Савова Бушнакова-Атипова
#01009 Емил Ангелов Василев
#03384 Емил Бориславов Борисов
#00579 Емил Венков Марков
#00714 Емил Викторов Джамджиев
#02480 Емил Георгиев Леков
#00408 Емил Георгиев Сардарев
#05748 Емил Димитров Василев
#06008 Емил Димитров Сичанов
#02153 Емил Иванов Чепишев
#02445 Емил Момчилов Йорданов
#04354 Емил Недков Башев
#03444 Емил Ненов Попов
#02092 Емил Петров Пелитев
#00955 Емил Руменов Дечев
#02888 Емил Светозаров Стоянов
#00410 Емил Стефанов Драганов
#03002 Емил Стоянов Дюлгеров
#04502 Емил Филипов Филипов
#00895 Емилия Георгиева Кокова
#01205 Емилия Димитрова Пенева
#03641 Емилия Иванова Рашева
#03322 Емилия Йорданова Попова
#00205 Емилия Кирилова Божкова
#02506 Емилия Кирилова Коларова
#06741 Емилия Милчева Стайкова
#05797 Емилия Павлова Манева
#03586 Емилия Руменова Кълева
#06054 Емилия Руменова Николова
#01868 Емилия Христова Христова-Цонева
#05497 Емилиян Георгиев Джотолов
#02655 Емилияна Янчева Стойчева
#03779 Емин Маринков Рангелов
#02232 Еней Константинов Иванов
#00789 Енил Николов Енчев
#02551 Енчо Костов Димов
#05733 Ерих Якимов Миленов
#02916 Жаклин Тошева Митова
#01445 Жана Димитрова Джугаланова
#05632 Жана Иванова Иванова
#02781 Жана Стоилова Стоилова
#00828 Жана Стоянова Стойчева
#05637 Жанет Стоянова Узунова
#01693 Жанета Тодорова Грънчева-Колева
#03859 Жасмина Антонова Жекова
#05100 Желез Георгиев Георгиев
#01724 Желчо Димитров Димитров
#01542 Жени Димитрова Бъчварова
#04709 Жени Христова Сотирова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03287 Женя Илиева Илиева
#01295 Женя Стефанова Русева
#06690 Женя Янчева Атанасова
#03642 Жечка Великова Илиева
#01996 Жечо Петров Жечев
#04881 Живка  Димитрова  Митева-Ми-

ланова
#06172 Живко Асенов Писарски
#03659 Живко Василев Трайков
#01611 Живко Митев Велев
#00724 Живко Петров Чапкънов
#03533 Живко Стилиянов Железов
#02785 Жорж Аврамов Милков
#02618 Жоржета  Рафаилова  Василева-

Сребрекова
#04306 Жулиан Георгиев Начев
#01191 Жулиета Гендова Фандъкова
#06795 Жулиета Тодорова Павлова
#05514 Замфир Аспарухов Хаджийски
#01241 Зарина  Николова  Мархолева-Ке-

ранова
#01706 Зарко Динков Узунов
#05466 Зарко Калинов Клинков
#03506 Захари Цветков Димитров
#00829 Здравец Николов Хайтов
#01384 Здравка Бориславова Стоянова
#02398 Здравка Петрова Шапкарева
#03405 Здравка Самуилова Костадинова
#02918 Здравка Събева Нейчева
#01291 Здравко Александров Попов
#02808 Здравко Венцеславов Кузманов
#01433 Здравко Димитров Димитров
#01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
#02659 Здравко Петров Младенов
#04234 Здравко Ясенов Николов
#04235 Златан Атанасов Атанасов
#04401 Златан Николаев Златев
#06472 Злати Илков Златев
#05833 Златина Георгиева Калайджиева
#05410 Златина Красимирова Цолова
#03660 Златина Стоянова Дукова
#01387 Златка Антонова Христова
#06249 Златка Иванова Маджарова
#01827 Златко Борисов Конов
#06153 Златко Янчев Василев
#05609 Златослав Петров Боюклиев
#03421 Зорка Димитрова Кърсердарева
#05708 Зорница Георгиева Маджева
#05602 Зорница Данчева Ангелова
#03158 Зорница Петкова Ставрова
#01813 Зорница Силвиева Стамболиева
#05821 Зорница Стилиянова Заркова
#05667 Зорница Стоянова Стоянова
#04981 Зоя Стоянова Халачева
#05363 Ива Веселинова Смилкова
#01982 Ива Вичева Алтънова
#03445 Ива Димова Платиканова



СТР.   90   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  16

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03662 Ива Кирилова Делова
#02093 Ива Методиева Несторова
#01549 Ива Николаева Парушева
#04531 Ива Тихомирова Стоянова
#06066 Ивайло Александров Александров
#02629 Ивайло Борисов Владимиров
#05260 Ивайло Валентинов Пенев
#01786 Ивайло Василев Мишев
#00429 Ивайло Веселинов Стратев
#05042 Ивайло Георгиев Кирилов
#04484 Ивайло Димитров Нинов
#03663 Ивайло Досев Симеонов
#02570 Ивайло Иванов Капарашев
#03406 Ивайло Иванов Кастрев
#03038 Ивайло Йорданов Манчев
#06133 Ивайло Красимиров Неделчев
#04928 Ивайло Мирославов Иванов
#04287 Ивайло Николаев Томов
#03362 Ивайло Николаев Цветанов
#02260 Ивайло Светославов Захариев
#01340 Ивайло Славчев Иванов
#02355 Ивайло Тодоров Найденов
#02656 Ивайло Тодоров Петков
#05531 Ивайло Цветанов Симеонов
#02832 Иван Аврамов Аврамов
#03568 Иван Алексеев Новаков
#02813 Иван Ангелов Ангелов
#05411 Иван Ангелов Пашкулев
#06520 Иван Антонов Колев
#01864 Иван Асенов Атанасов
#03540 Иван Асенов Николов
#03786 Иван Аспарухов Щерев
#02740 Иван Атанасов Атанасов
#01317 Иван Атанасов Тюлеков
#01218 Иван Бобев Бобев
#04901 Иван Борисов Ковачев
#06641 Иван Валентинов Василев
#05496 Иван Валентинов Дачев
#04574 Иван Валериев Караджов
#00430 Иван Велчев Велчев
#01656 Иван Ганчев Иванов
#02469 Иван Георгиев Кошеров
#03200 Иван Георгиев Нинов
#05932 Иван Георгиев Стоянов
#05012 Иван Георгиев Чонков
#02889 Иван Делчев Колев
#03373 Иван Димитров Арнаудов
#04937 Иван Димитров Динев
#02156 Иван Димитров Иванов
#02235 Иван Димчев Димчев
#06422 Иван Добрев Илиев
#00431 Иван Евгени Данов
#04831 Иван Енчев Енев
#05295 Иван Златков Латунов
#00122 Иван Илиев Иванов
#01997 Иван Илиев Папазов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03308 Иван Илиев Халев
#05222 Иван Киров Кирков
#01810 Иван Колев Атанасов
#01137 Иван Колев Райков
#03334 Иван Костадинов Амов
#00208 Иван Костадинов Василев
#02630 Иван Костадинов Костадинов
#01512 Иван Костадинов Стойчев
#05442 Иван Красенов Бонев
#05360 Иван Лъчезаров Гостев
#06033 Иван Любомиров Атанасов
#00433 Иван Милков Бечев
#01851 Иван Милков Димов
#01725 Иван Милков Маринов
#00434 Иван Михайлов Проев
#00091 Иван Ненов Чолаков
#04933 Иван Николаев Йоргакиев
#00123 Иван Николов Иванов
#02132 Иван Николов Узунов
#05898 Иван Петков Костадинов
#01234 Иван Петков Тончев
#06364 Иван Петров Димитров
#00049 Иван Петров Калпачки
#04412 Иван Петров Киряков
#00436 Иван Петров Пенев
#00437 Иван Петров Станишев
#00438 Иван Първанов Иванов
#00390 Иван Русков Лапатов
#03381 Иван Сашев Кючуков
#06304 Иван Сергеевич Бакунин
#01565 Иван Славов Ефремов
#03427 Иван Славчев Захаринов
#02879 Иван Стоев Тодоров
#01960 Иван Стойков Моев
#03752 Иван Стойчев Димов
#05068 Иван Стоянов Кунчев
#04638 Иван Танков Серафимов
#05076 Иван Тодоров Тодоров
#04246 Иван Тошков Иванов
#03747 Иван Трендафилов Маринов
#02863 Иван Христов Недялков
#03746 Иван Христов Рогозански
#06619 Иван Цветанов Георгиев
#01856 Иван Цочев Попски
#03714 Иван Чудомиров Делчев
#06537 Ивана Стефановска-Цветковска
#04948 Иванка Иванова Велчева
#00923 Иванка Иванова Делова
#02549 Иванка  Йорданова  Караджова-

Гочева
#02195 Иванка Йорданова Янева
#01353 Иванка Стоянова Войникова
#02944 Иванна Йончева Захова
#00137 Ивелин Емилов Недялков
#01638 Ивелин Иванов Ненов
#03824 Ивелин Маринов Иванов
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04466 Ивелина Богданова Ангелова
#02133 Ивелина Василева Пенева-Кметова
#05224 Ивелина Димитрова Йорданова
#05680 Ивелина Стоилова Стоилова
#05801 Ивелина Юлианова Григорова
#04552 Ивета Александрова Попова
#02052 Ивилина Илиева Тодорова
#01570 Ивилина Парушева Зафирова
#05020 Ивко Огнянов Станев
#03588 Иво Александров Джойков
#01675 Иво Асенов Тренчев
#02419 Иво Атанасов Иванов
#03814 Иво Божидаров Скоклев
#05048 Иво Георгиев Мечанов
#01339 Иво Дечев Недялков
#05799 Иво Димитров Атанасов
#01424 Иво Димитров Баров
#03643 Иво Димитров Калинков
#03664 Иво Димитров Младенов
#02789 Иво Димитров Пантелеев
#05582 Иво Евгениев Николов
#01652 Иво Йорданов Терзийски
#04731 Иво Кирилов Манов
#06384 Иво Маринов Самуилов
#00164 Иво Петров Петров
#00832 Иво Рангелов Николов
#03386 Иво Тодоров Цонков
#00444 Иво Тотев Тотев
#03247 Иво Цветанов Славов
#01818 Иглика Георгиева Георгиева
#03121 Иглика Лъчезарова Забунова
#06130 Иглика Пламенова Стефанова
#05423 Игор Ачков
#04236 Игор Романов Христов
#01136 Игор Янков Янкулов
#02242 Изабела Иванова Велева-Панева
#02316 Илиан Георгиев Илиев
#04885 Илиан Кирилов Хаджиин
#00448 Илиан Петков Богданов
#01573 Илиан Петков Петков
#05310 Илиана Николова Николова
#02742 Илиана Христакиева Игнатиева
#05219 Илина Димитрова Стоянова
#02509 Илина Любенова Найденова
#06565 Илина Русанова Русанова
#05839 Илина Цветанова Илиева
#01940 Илинда Илиева Симеонова
#04337 Илия Ангелов Донков
#05834 Илия Жоров Христов
#00738 Илия Иванов Бумбалов
#02142 Илия Петков Еврев
#02510 Илия Цветков Илиев
#03073 Илия Цветков Цветков
#00124 Илиян Димитров Илиев
#04896 Илиян Емилов Цветански
#04461 Илиян Кирилов Стоянов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00447 Илиян Павлов Николов
#00988 Илиян Петров Лафазански
#04485 Илиян Станиславов Янев
#00974 Илиян Тодоров Владимиров
#02426 Илияна Георгиева Йорданова
#05107 Илияна Ивайлова Манчева
#03343 Илияна Костадинова Каякчиева
#04865 Илияна Красимирова Тодорова
#00833 Илка Аспарухова Динкова
#01937 Илка Иванова Дишлиева
#00210 Илко Николов Николов
#00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова
#04608 Илхан Мехмед Адем
#05165 Илхан Мюмюн Алиджик
#05163 Ина Антонова Шекерова
#04486 Ина Вълчева Семерджиева
#05906 Ина Йорданова Каназирева
#04222 Ина Константинова Ковачева
#02279 Ина Олегова Ангелова
#04524 Ина Петрова Червеняшка
#02809 Инга Олеговна Данчева
#05871 Инес Чавдарова Чавдарова
#00450 Инка Сергиева Аврамова
#04741 Инна Владимирова Попилиева
#01712 Ира Атанасова Кънева-Христозова
#00790 Ирена Антонова Хаджийска
#02870 Ирена Богомилова Белчева
#03868 Ирена Василева Николова
#03074 Ирена Илиева Мирчева
#03618 Ирена Костадинова Георгиева
#03311 Ирена Николаева Спиридонова
#01432 Ирина Анатолиевна Сладкова
#02901 Ирина Бойкова Димитрова
#02483 Ирина Борисова Цветкова
#04602 Ирина Владимирова Ефтимова
#04806 Ирина Владимирова Лалева
#00757 Ирина Георгиева Попкармезова
#03220 Ирина Димчева Тамбукова
#01843 Ирина Добрева Николова
#01816 Ирина Иванова Русева
#03753 Ирина Костадинова Дакова
#02974 Ирина Любенова Стойчева
#04600 Ирина Петрова Ангелова
#06246 Ирина Петрова Русанова
#01878 Ирина  Скъпидарова  Алексиева-

Гинчева
#06201 Ирина Стефанова Анастасова
#02895 Искра Ганчева Иванова
#02639 Искра Димитрова Драмова
#05335 Искра Любомирова Василева
#02677 Искра Николаева Николаева
#03205 Искра  Славейкова  Джахова-Ка-

динова
#01775 Искра Стоянова Накова
#02957 Искрен Василев Галев
#06284 Искрен Цветанов Игнатов
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04973 Йоана Христова Димитрова
#05830 Йоанна Валери Петрова
#03620 Йоанна Радиянова Митова
#06203 Йовка Стефанова Желязкова
#01618 Йовка  Стефанова  Тодорова-Цве-

танова
#05824 Йовко Генов Генов
#05141 Йордан Владимиров Милков
#05408 Йордан Володиев Банков
#00113 Йордан Георгиев Лютибродски
#04603 Йордан Димитров Любенов
#05848 Йордан Иванов Начев
#03807 Йордан Ивов Терзийски
#01264 Йордан Костадинов Христов
#01544 Йордан Минчев Стоянов
#06325 Йордан Николаев Манолов
#05969 Йордан Пенев Пенев
#01401 Йордан Свиленов Василев
#05217 Йордан Стефанов Иванов
#00458 Йордан Стефанов Стефанов
#03022 Йордан Стоянов Данев
#03764 Йордан Тодоров Улянов
#03451 Йордан Чавдаров Ликов
#05032 Йордана  Георгиева  Минева-Ива-

нова
#03060 Йорданка Георгиева Георгиева
#02175 Йорданка Иванова Кандулкова
#00739 Йорданка Иванова Терзиева
#05118 Йорданка Петрова Петрова
#05978 Йорданка Светославова Чолакова
#00461 Йорданка  Христова  Воденичаро-

ва-Пенева
#05102 Калин Бойков Кирилов
#05754 Калин Владимиров Петков
#04415 Калин Драгомиров Костадинов
#06569 Калин Желчев Димитров
#01822 Калин Иванов Василев
#03718 Калин Иванов Велчев
#00463 Калин Иванов Диков
#06228 Калин Илиев Петров
#05859 Калин Костадинов Чакъров
#03622 Калин Ленков Зарков
#00464 Калин Николов Костурски
#02165 Калин Павлов Тихолов
#06401 Калин Радков Баръмски
#02607 Калин Стефанов Иванов
#06659 Калин Христов Христов
#05082 Калина  Александрова  Алексан-

дрова
#01588 Калина Василева Александрова
#03006 Калина  Вениаминова  Кирова-

Начева
#01749 Калина Димитрова Мерудийска
#03798 Калина Евгениева Кръстева
#05241 Калина Иванова Кусева
#02774 Калина Петкова Ерска
#06039 Калина Тихомирова Тодорова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04802 Калоян Георгиев Матеев
#03488 Калоян Йорданов Калчев
#06554 Калоян Костов Янков
#03873 Калоян Красимиров Еревинов
#03075 Калоян Марков Колев
#03423 Калоян Тончев Тончев
#05678 Камелия Георгиева Георгиева
#06797 Камелия Красимирова Владими-

рова-Колева
#06268 Камелия  Любомирова  Гергова-

Иванова
#02953 Камелия Николаева Кънчева
#05348 Камелия Петкова Методиева
#01711 Камелия Петрова Пешунова
#00466 Камен Ганчев Ганчев
#06470 Камен Дечков Неделчев
#06032 Камен Димитров Петров
#06416 Камен Добрилов Добрев
#01555 Камен Дочев Шипков
#04781 Камен Евгениев Кръстев
#05307 Камен Евтимов Лазаров
#02743 Камен Любенов Димитров
#02376 Камен Николов Попов
#01547 Камен Тодоров Костадинов
#02112 Камен Цветанов Маринов
#04894 Каньо Тодоров Анастасов
#04607 Карамфила Запрянова Димитрова
#05958 Карина Красимирова Кондова
#06766 Каролина Янева Цъцарова
#05195 Катерина Благоева Граменова
#04442 Катерина Валериева Николова
#04931 Катерина Георгиева Христова
#05179 Катерина Димчева Мутафова
#06471 Катерина Иванова Тончева
#05094 Катерина Николова Гондова
#06536 Катерина Щилянова Папанчева
#03707 Катина Севдалинова Цанкова
#02564 Катя Аврамова Симеонова-Гошева
#06571 Катя Венциславова Ванкова
#05595 Катя Илиева Жайгарова
#00469 Катя Любомирова Ангелова
#06175 Катя Мартинова Лазова
#02065 Катя Николова Ангелова
#06271 Катя Симеонова Башева
#02811 Кирил Kаменов Бойков
#01829 Кирил Ангелов Мавров
#05304 Кирил Божидаров Георгиев
#02149 Кирил Бориславов Арнаудов
#02293 Кирил Георгиев Андонов
#01514 Кирил Георгиев Куцков
#05502 Кирил Данчев Киряков
#00057 Кирил Косев Кирилов
#00989 Кирил Николов Събчев
#05800 Кирил Стефанов Димитров
#01398 Кирилка Пейчева Цветанова
#02994 Климент Иванов Иванов
#02744 Климент Радев Мечкуев
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03059 Климентин Чернев Ганчев
#00212 Константин Атанасов Атанасов
#06353 Константин Венциславов Карам-

филов
#04191 Константин Енчев Димов
#02206 Константин Кирилов Антонов
#01793 Константин Константинов Антонов
#06162 Константин Лъчезаров Димитров
#02278 Константин Недков Пеев
#01963 Константин Петков Колев
#02403 Константин Рачев Косев
#04957 Константин Симеонов Славов
#05096 Константин Стоянов Жечев
#04922 Константин Тихомиров Брънеков
#00861 Константин Христов Гулишев
#06483 Константин Юриев Иванов
#05318 Коста Стоянов Кратунов
#05583 Костадин Александров Кочев
#01476 Костадин Иванов Палазов
#00050 Костадин Иванов Сандев
#04281 Костадин Славчев Попов
#01545 Костадин Христов Христов
#06134 Костадина Иванова Галчева
#04940 Красен Йорданов Христов
#00480 Красимир Анастасов Язов
#04418 Красимир Боянов Бузов
#03729 Красимир Ванев Кръстев
#01013 Красимир Вътев Добрев
#01084 Красимир Генов Стефанов
#00481 Красимир Георгиев Генков
#01527 Красимир Георгиев Пампоров
#00860 Красимир Георгиев Попов
#01696 Красимир Георгиев Ралчев
#01412 Красимир Господинов Джеджев
#01600 Красимир Димитров Димитров
#02815 Красимир Драгомиров Драгнев
#03678 Красимир Душков Романов
#02713 Красимир Кирилов Петров
#06209 Красимир Красимиров Георгиев
#03062 Красимир Кънчев Крайчев
#01568 Красимир Методиев Кирилов
#01915 Красимир Николов Георгиев
#02190 Красимир Николов Николчев
#05762 Красимир Пламенов Капитанов
#03512 Красимир Тихомиров Лаковски
#03526 Красимир Тошков Тодоров
#02335 Красимира Ангелова Серафимова
#01296 Красимира  Владимирова  Оташ-

лийска
#00484 Красимира Господинова Кралева
#00485 Красимира Иванова Попова
#02634 Красимира Йорданова Лазарова
#01833 Красимира Константинова Жекова
#00944 Красимира Лука Джартазанова
#01073 Красимира  Матева  Караматева-

Петрова
#00486 Красимира Николова Петкова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00487 Красимира Пенчева Василева-

Младенова
#01577 Красимира Тодорова Петрова
#05691 Красимира Харизанова Георгиева
#02070 Красимира Христова Костова
#00872 Кремел Веселинов Парушев
#06521 Кремена Божидарова Николова
#04677 Кремена Георгиева Пеева
#04192 Кремена Илковна Рожевски
#05024 Кремена  Росенова  Киришева-

Енезлиева
#06488 Криста Христова Николова
#05669 Кристиан Георгиев Чалъмов
#02787 Кристиана Атанасова Николова
#05215 Кристин Красимиров Гайдаров
#01173 Кристина Александрова Радева
#05591 Кристина Ваньова Бужева
#03636 Кристина Емилова Крумова
#06124 Кристина Йорданова Ильова
#04402 Кристина Лъчезарова Петкова
#05887 Кристина Маринова Вълчева
#05469 Кристина Миленова Минева
#05999 Кристина Росенова Чурукова
#06581 Кристиян Ваклинов Топчиев
#01710 Кристиян Кръстев Маркулев
#03367 Крум Викторов Сергеев
#02377 Кръстин Любенов Каракашев
#02946 Кръстьо Стефанов Гицов
#03613 Кунчо Стойчев Цилков
#01842 Кънчо Георгиев Тодоров
#02606 Лада Борисова Камиларова-Стой-

чева
#03103 Лазар Банчев Банчев
#04652 Лазар Иванов Чохаджиев
#00214 Лалка Атанасова Юмерска
#02427 Лариса Владиленовна Иванова
#02263 Лариса Николаевна Близнакова
#02800 Лена  Ангелова  Станиславова- 

Петкова
#01396 Лена Драгомирова Чорбаджиева-

Ганчева
#05858 Ленко Григоров Григоров
#02450 Леонид Лвович Покрасс
#02430 Лиана Симеонова Саралиева
#03780 Лидия Георгиева Полухина
#00215 Лидия Минчева Кръстева-Шилева
#00792 Лидия Стоянова Лазарова
#03186 Лили Ангелова Петрова
#03727 Лилия Валентинова Люцканова
#06674 Лилия Красимирова Николова
#01372 Лилия Лазарова Кадийска
#03440 Лилия Петрова Бурова
#02262 Лилия  Петрова  Драганова-Него-

ванска
#04539 Лилия Пламенова Лозева
#00216 Лиляна Богомилова Атанасова
#05167 Лиляна Боянова Граматикова
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02956 Лиляна Донева Ненова
#03628 Лиляна Иванова Тонева
#02135 Лиляна Тотева Велчева
#05389 Лора Георгиева Янакиева
#05230 Лора Николаева Николова
#06663 Лорелла Андриянова Иванова
#00873 Лорен Илиев Милев
#02588 Лорита Димитрова Панова
#01643 Лъчезар Василев Лалев
#02776 Лъчезар Георгиев Сагрев
#06650 Лъчезар Димитров Първанов
#04372 Лъчезар Николаев Николов
#04443 Лъчезар Стефанов Данаилов
#01485 Лъчезар Тодоров Митовски
#02975 Люба Александрова Добрева
#00101 Люба Атанасова Еленкова
#01998 Люба Бойкова Лукова
#03652 Люба Руенова Кирева
#01506 Любен Божидаров Петров
#01395 Любен Стоянов Болгуров
#00167 Любка  Илиева  Върбенова-Сте-

фанова
#03676 Любка Илиева Ситронова
#00500 Люблена Иванова Пунчева
#00501 Любомир Асенов Горчев
#02317 Любомир Асенов Петров
#01315 Любомир Веселинов Бодуров
#02347 Любомир Георгиев Георгиев
#01916 Любомир Дамянов Любенов
#01999 Любомир Димитров Вангелов
#00503 Любомир Димитров Керанов
#03781 Любомир Диянов Николов
#01655 Любомир Иванов Стоянов
#02788 Любомир Йорданов Миленков
#05713 Любомир Николаев Парапанов
#02113 Любомир Огнянов Станиславов
#06199 Любомир Пламенов Начев
#00424 Любомира Василева Ненчева
#01374 Любомира  Емилова  Наумова- 

Андреева
#06455 Любомира  Иванова  Момчева-

Петрова
#02044 Людмила  Асенова  Савова-Геор-

гиева
#00071 Людмила Атанасова Попова
#01052 Людмила Иванова Сердарова-Ма-

нова
#01086 Людмила Кирилова Сивова
#02978 Людмила Константинова Кинова-

Мравова
#01304 Людмила Мирчева Маркова-Пан-

чева
#01758 Людмила Недялкова Несторова
#01553 Людмила Петрова Лимонова
#03542 Людмила Петьова Пенчева
#02390 Людмила Русева Ирибаджакова
#00217 Людмила Стаматова Петкова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00058 Людмила Тончева Кьосева- 

Николова
#02548 Люляна  Маринова  Чонева-Гай-

дарова
#01448 Магда Дойчева Дойчева
#02543 Магдалена  Александрова  Делис-

тоянова
#01761 Магдалена Бориславова Пейчева-

Токова
#04835 Магдалена Иванова Славова
#00515 Магдалена Николаева Бошнакова
#05354 Магдалина Георгиева Василева
#03408 Магдалина Полинова Ръжева
#01494 Мадлен Костова Няголова
#04554 Максим Бассам Мокдад
#05670 Максим Мартинов Недков
#01797 Максим Тодоров Марков
#06753 Максим Хесус Артеага
#00039 Малин Костадинов Малинов
#02176 Малина Петрова Антова
#06029 Малина Цанкова Малинова
#01463 Манол Николов Ганчев
#03258 Мануел Мануелов Манолов
#02284 Мануел Харутюн Мануелян
#05291 Мануела Тодорова Белова
#05825 Маргарита Александрова Асенова
#01123 Маргарита Александрова Козовска
#00114 Маргарита Ангелова Цолова
#02511 Маргарита  Викторова  Стоянова-

Цакова
#05186 Маргарита Георгиева Божинова
#04430 Маргарита Димитрова Шакина
#03543 Маргарита Запрянова Шейтанова
#01435 Маргарита Латева Маргаритова
#03733 Маргарита Методиева Станева
#05684 Маргарита Николаева Гърбева
#02114 Маргарита Павлова Динева-Денева
#00745 Маргарита Савова Попова
#01325 Маргарита Статева Севова
#03077 Маргарита Стоичкова Сарафова
#01470 Маргарита Христова Христова
#02000 Мариана Атанасова Панчева
#01938 Мариана Димитрова Павлова
#02178 Мариана Дионисиева Цветкова
#01857 Мариана Кръстева Добрева
#01975 Мариана Кръстева Кехайова
#03649 Мариел Васков Спасов
#03721 Мариела Иванова Иванова
#04111 Мариела Йоргова Дочева
#01227 Мариета Иванова Бояджиева
#05697 Мариета Кирилова Боянова
#01262 Мариета  Стефанова  Григорова-

Ненова
#02100 Мариета Стоянова Браделева
#05052 Марин Василев Найденов
#01269 Марин Великов Сотиров
#01053 Марин Димитров Колев
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05007 Марин Димитров Моллов
#03719 Марин Иванов Велчев
#01134 Марин Пасков Бакалов
#05050 Марина Александрова Василева
#04555 Марина Валериева Ташева
#06248 Марина Емилова Стоева
#02115 Марина Игнатова Николова
#04294 Марина Тошкова Маринова
#04637 Марина Христова Кенарова- 

Андреева
#01403 Маринела Борисова Чолева
#03817 Маринела Иванова Георгиева
#03767 Маринела Стойнова Стефанова
#05487 Марио Атанасов Ангелов
#02592 Марио Христов Тодоров
#04679 Мария Александрова Венкова
#01606 Мария Александрова Хаджипетрова
#05715 Мария Андонова Червенкова
#06680 Мария  Атанасова  Василева-Лю-

бенова
#03708 Мария Борисова Даскалова
#05740 Мария Вълканова Вълканова
#00812 Мария Вълкова Шишманова
#06030 Мария Георгиева Абаджиева
#00083 Мария Георгиева Пеева
#06792 Мария Георгиева Хинкова
#02095 Мария Гошова Джамбова-Жекова
#02746 Мария Гъчева Докторова
#05366 Мария Данчева Боева
#02361 Мария Димитрова Илиева
#04373 Мария Димитрова Кетипова
#06119 Мария Димитрова Ненчева
#01743 Мария Димитрова Хараламбова
#05121 Мария Добрева Желева
#03768 Мария Евтимова Горанова
#01700 Мария Елжбиета Наймович-Ико-

номов
#05087 Мария Емилова Рейзова
#00126 Мария Живкова Хлебарова
#01446 Мария Иванова Божанова
#00894 Мария Иванова Каразлатева
#02396 Мария Игнатова Колева
#02265 Мария Колева Василева
#00256 Мария Костадинова Стефанова
#01035 Мария Коцева Карамфилова
#01190 Мария Лальова Енчевска-Петрова
#01112 Мария Любомирова Искрова- 

Попиванова
#06779 Мария Любомирова Пачелиева
#05507 Мария Маринова Личкова
#06265 Мария Маринова Милчева
#00219 Мария Михайлова Стоянова
#01825 Мария  Найденова  Василева-Ди-

менчева
#03284 Мария Недялкова Сребрева-Алек-

сандрова
#02179 Мария Нешева Нешева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02336 Мария Николова Давчева
#05518 Мария Николова Маринова
#01498 Мария Николова Петрова
#01124 Мария Николова Попова
#03829 Мария Огнянова Велкова
#05967 Мария Павлинова Сурилова
#04606 Мария Петкова Йовчева-Христова
#02440 Мария Петрова Георгиева
#00529 Мария Петрова Попмаркова
#00052 Мария Петрова Сакелариева- 

Манова
#05006 Мария Радославова Бочевска
#03325 Мария Сашкова Чернева
#03326 Мария Станимирова Станева
#06286 Мария Станиславова Миленкова
#03591 Мария Станкева Ингилизова
#02990 Мария Стефанова Цекова
#01554 Мария Стоянова Филипова
#01186 Мария Христова Борисова-Златева
#04704 Мария Христова Илчева-Иванова
#01242 Мария Христова Нанева
#06167 Мария-Анна Теодорос Николау
#05156 Мариян Рангелов Денев
#01251 Марияна Гавраилова Бонева
#01751 Марияна Иванова Йорданова
#02063 Марияна Костова Тодорова
#05516 Марта Иванова Събева
#00220 Марта Любомирова Теодосиева
#04578 Мартин Богомилов Боев
#05556 Мартин Бранимиров Емилов
#03800 Мартин Георгиев Койнов
#03825 Мартин Димитров Тенев
#05915 Мартин Здравков Евлогиев
#04533 Мартин Йорданов Димитров
#02224 Мартин Недков Недков
#04321 Мартин Николаев Терзиев
#05199 Мартин Паскалев Паскалев
#03182 Мартин Петров Георгиев
#05482 Мартин Руменов Шекеров
#05927 Мартин Стефанов Карналов
#03063 Мартин Стефанов Обрешков
#02541 Мартин Христов Христов
#06025 Мартин Цветанов Стоянов
#05340 Мартина Василева Петрова-Йоцова
#06373 Мартина Тодорова Радева
#05040 Мартина Христова Трифонова
#01702 Маруся Великова Бобева-Влахова
#01635 Матей Антонов Савов
#01886 Мая  Александрова  Кожухарова-

Димитрова
#02385 Мая Димитрова Йовчева-Гетова
#03831 Мая Емилова Костова-Узунова
#01501 Мая Иванова Боева-Бончева
#05639 Мая Иванова Чакърова-Тодорова
#01203 Мая Илиева Байчева-Коцева
#05971 Мая Калинова Ефимова
#00257 Мая Маринова Атанасова
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05182 Мая Михайлова Никифорова-Нес-

торова
#05491 Мая Павлинова Ковачева
#02295 Мая Тимиова Цанкова
#01370 Мая Христова Берова
#01912 Методи Иванов Методиев
#02985 Миглена Василева Набоко
#03720 Миглена  Йорданова  Методиева-

Костадинова
#01253 Миглена Кръстева Петрова
#03260 Миглена Събева Каварджиева
#06137 Мила Атанасова Георгиева
#02594 Мила Георгиева Алексиева
#05677 Мила Димитрова Терзиева
#03175 Мила Евгениева Желева-Атанасова
#05687 Мила Ивайлова Кръстева
#02302 Мила Иванова Никифорова
#04238 Мила Йорданова Попова
#02684 Мила Крумова Лазаркова
#04773 Мила Милкова Иванова
#06360 Мила Северинова Маздрашка
#05070 Милан Бориславов Рашевски
#06371 Милан Иванов Белемезов
#01443 Милен Георгиев Йоцов
#00797 Милен Димитров Русенов
#04770 Милен Динков Сариев
#04884 Милен Желязков Арнаудов
#02061 Милен Игнатов Стефанов
#04706 Милен Климентов Мечкуев
#01095 Милен Лалев Мънков
#00891 Милен Николов Узунов
#03410 Милен Пенев Тодоров
#04756 Милен Тодоров Станев
#00975 Милен Трифонов Маринов
#00535 Милен Христов Крепчев
#03833 Милена Вишинова Добрева
#03296 Милена Георгиева Фетваджиева
#02318 Милена  Димитрова  Нанова-Ми-

хайлова
#04907 Милена Диянова Николова
#02899 Милена Иванова Батова
#04494 Милена Илийчева Ташева-Петрова
#01207 Милена Константинова Борисова
#02117 Милена Кръстева Колева
#04391 Милена Милчева Петрова
#02337 Милена Михайлова Косева
#03644 Милена Николаева Сабрутева
#02595 Милена  Сивова  Колева-Стани-

мирова
#05073 Милена Стефанова Оташлийска-

Чанева
#01668 Милена Стефчова Каменова
#02942 Милена Христова Коджейкова
#01486 Милена Христова Крачанова
#01593 Миленка  Илиева  Пенкова-Радо-

нова
#06415 Милица Красимирова Кирева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00538 Милка Атанасова Белотелева
#01890 Милка Петрова Каблешкова
#02868 Милка Славова Стаматова
#03456 Милка Христева Чоролеева
#01871 Милко Иванов Митков
#02596 Милко Петков Колчевски
#03135 Милчо Иванов Рачев
#05157 Милчо Рангелов Томов
#00151 Мими Димитрова Манчева-Гера-

симова
#05213 Мина Стоянова Георгиева
#02961 Минко Йорданов Маринов
#05791 Минко Колев Стоев
#00540 Минчо Нетов Ненчев
#05872 Минчо Тодоров Стоянов
#01303 Мира Данаилова Симова
#00266 Мира Христова Габрашкова
#04958 Мирела Красимирова Димитрова
#06213 Мирела Стефанова Дамянова
#02906 Мирела Стефанова Стефанова
#02380 Миролюб Леонидов Петрински
#02200 Мирослав Алексиев Бойчев
#03238 Мирослав Бойчев Церовски
#05379 Мирослав Ванев Желязков
#04239 Мирослав Велков Илиев
#02351 Мирослав Георгиев Атанасов
#01522 Мирослав Димитров Иванов
#03078 Мирослав Жеков Терзиев
#04645 Мирослав Иванов Виткинов
#06592 Мирослав Иванов Насков
#04423 Мирослав Милков Гюнелиев
#03250 Мирослав Петков Минков
#05149 Мирослав Спиридонов Кръстев
#02562 Мирослав Стефанов Бошнаков
#04680 Мирославa Тихолова Комарска
#05134 Мирослава Миткова Иванова
#01802 Мирослава Николова Шамаранова
#03266 Мирослава Пенчева Бозаджиева
#05712 Миряна Йовчева Йовчева
#03142 Миряна Росенова Кръстева
#02571 Миряна  Стоилова  Йорданова-

Петрова
#05778 Митко Анатолиев Митков
#05424 Митко Йорданов Янков
#00928 Митко Тодоров Шекеров
#05521 Михаела Атанасова Димитрова
#04990 Михаела Петрова Шумналиева
#02127 Михаил Антонов Михайлов
#01579 Михаил Владимиров Михайлов
#05284 Михаил Георгиев Арнаудов
#06793 Михаил Георгиев Михайлов
#06349 Михаил Людмилов Михайлов
#01167 Михаил Николов Михайлов
#02883 Михаил Петков Праматаров
#00221 Михаил Петров Богданов
#06614 Михаил Петров Мантов
#01061 Михаил Цветанов Радулов
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04286 Михаил Юриевич Узунов
#05919 Михайло Тимофийович Балчев
#03614 Михейра Амин Хусеин-Иванова
#00959 Младен Василев Велев
#02568 Младен Димитров Китов
#01642 Младен Жеков Кърпачев
#03751 Младен Иванов Иванов
#02185 Младен Иванов Младенов
#01649 Младен Кирилов Лисичев
#05787 Младен Чавдаров Танов
#03369 Момчил Владимиров Петров
#05400 Момчил Георгиев Пенчев
#01746 Момчил Цветанов Стоилков
#04708 Моника Георгиева Пенчева
#04688 Моника Грозданова Михайлова
#06649 Моника Калоянова Наумова
#06573 Моника Любомирова Енчева
#05520 Мустафа Междун Хасан
#04850 Мюмюн Вели Сюлейман
#03624 Надежда Бойкова Соколова-Ива-

нова
#03679 Надежда Велкова Игнатова
#04529 Надежда Георгиева Нешкова
#02159 Надежда Георгиева Футекова-Хрис- 

това
#01584 Надежда Димитрова Георгиева
#05456 Надежда Миленова Лилова
#06590 Надежда Николаева Рангелова
#05309 Надежда Николова Делчева
#00223 Надка Христова Георгиева
#04766 Надя Иванова Генова
#03710 Надя Иванова Гешкова
#02997 Надя Красимирова Сигридова
#03374 Надя Николова Малцева
#05147 Надя Светославова Нинова
#00073 Надя Стаматова Стаматова
#02468 Надя Стефанова Грудева
#03202 Надя Христова Митева-Трайкова
#05683 Наиме Мюмюналиева Нуриева
#04392 Найдена Владимирова Тодорова
#03329 Нарцис Петрова Парашикова
#00547 Настя Николова Радева-Цонкова
#00171 Наталия Димитрова Калчева-Пет- 

кова
#05922 Наталия Димитрова Учерджиева
#00074 Наталия Йорданова Люцканова
#05481 Наталия Стоева Никова
#01698 Наташа Димитрова Петрова
#00224 Невен Димитров Митев
#05185 Невена Алексеева Трифонова-Бо-

тева
#05317 Невена Георгиева Русева
#04711 Невена Иванова Димитрова
#05558 Невена Николаева Данева
#06799 Невена Христова Христова
#01139 Невена Янкова Балчева
#04393 Невина Желязкова Меракова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#01889 Невяна Любомирова Йонова
#01964 Неда Николаева Николова
#04297 Неделчо Неделчев Карабелов
#03808 Недко Стефанов Недев
#05321 Недко Стоянов Георгиев
#05994 Недялка Иванова Чалъмова
#02180 Недялко Иванов Бончев
#06023 Незабравка Георгиева Тушнина
#02598 Нела Здравкова Симеонова
#03000 Нела Рачева Ковачева-Табова
#03693 Нели Иванова Бакалова
#02101 Нели  Иванова  Цветанова-Симе-

онова
#01726 Нели Теоклиева Бояджиева
#01254 Нелка Петрова Кирякова
#04971 Неранза Радославова Николчева
#06003 Нето Минчев Ненчев
#06704 Никол Иванова Войчева
#03079 Никола Александров Цонков
#05426 Никола Анастасов Славчев
#00926 Никола Благоев Михалевски
#01329 Никола Василев Колев
#04260 Никола Георгиев Георгиев
#05485 Никола Георгиев Димов
#03119 Никола Димитров Миронски
#06620 Никола Иванов Ненов
#05427 Никола Лъчезаров Лалев
#02320 Никола Маринов Николов
#05992 Никола Петров Даскалов
#03039 Никола Петров Николов
#06140 Никола Пламенов Малинов
#03493 Никола Теодоров Здравков
#04465 Никола Христов Дюлгеров
#03346 Николай Андонов Хаджимарински
#04960 Николай Андреев Андреев
#02843 Николай Асенов Давидков
#05166 Николай Борисов Цветков
#01017 Николай Василев Вътев
#03782 Николай Васков Иванов
#06079 Николай Венциславов Славчев
#01728 Николай Веселинов Куцаров
#03422 Николай Веселинов Маринов
#04217 Николай Владимиров Арсенов
#05857 Николай Георгиев Дочев
#05210 Николай Георгиев Недков
#04716 Николай Георгиев Славов
#06272 Николай Димитров Андреев
#01260 Николай Димитров Василев
#02438 Николай Димитров Даскалов
#04748 Николай Димитров Джуров
#01031 Николай Дончев Чолашки
#02485 Николай Жеков Христов
#02927 Николай Живков Желев
#02665 Николай Живков Тодоров
#02422 Николай Иванов Колев
#01217 Николай Иванов Няголов
#05755 Николай Иванов Стойчев
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03270 Николай Иванов Христов
#04624 Николай Йорданов Лазаров
#03667 Николай Кирилов Борисов
#04778 Николай Костадинов Стръпченков
#03545 Николай Красимиров Лазаров
#02192 Николай Красимиров Николчев
#00844 Николай Любомиров Тулешков
#06758 Николай Марио Николов
#02600 Николай Минчев Цанев
#01426 Николай Михайлов Ангелов
#03453 Николай Михайлов Гълъбов
#05546 Николай Михайлов Лоза
#01858 Николай Михайлов Острев
#05065 Николай Ненов Ненов
#03355 Николай Нешов Атанасов
#01576 Николай Николаев Баровски
#01853 Николай Николаев Дамов
#04283 Николай Николаев Истатков
#03379 Николай Николаев Рачински
#04462 Николай Орлинов Колев
#02940 Николай Павлов Захов
#04308 Николай Петров Николаев
#02775 Николай Русев Ташев
#05798 Николай Светлозаров Гочев
#03469 Николай Славов Славов
#03470 Николай Славчев Трайков
#01631 Николай Стефанов Георгиев
#01062 Николай Стефанов Рижиков
#00095 Николай Стефанов Стоянов
#02037 Николай Стефанов Цанков
#01166 Николай Стойчев Николов
#05349 Николай Стоянов Петков
#05876 Николай Теодоров Кантарджиев
#03138 Николай Тодоров Христов
#00799 Николай Тодоров Цонковски
#04427 Николай Тодоров Чаталбашев
#01657 Николай Тонев Ситев
#04240 Николай Филипов Николов
#00927 Николай Христов Бечев
#03397 Николай Христов Иванов
#02397 Николай Христов Тодоров
#05227 Николай Христов Христов
#00992 Николай Янчев Симеонов
#06418 Николет Трифонова Дишкова
#06726 Николета Жорева Балабанова
#06301 Николета Руменова Савова
#04886 Николина Димитрова Пашкулева
#06693 Николина Руменова Виденова
#01369 Николинка Цветкова Лозанова
#04377 Нина Александрова Цековска
#01344 Нина  Василева  Константинова-

Васева
#00717 Нина Георгиева Танчева
#04375 Нина Дойчинова Толева
#04989 Нина Каменова Михайлова
#04870 Нина Милкова Илиева
#01018 Нина Стефанова Желева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#06772 Нонна Красимирова Сомлева
#06337 Нора Валериева Чаталбашева
#03348 Нора Стойчева Йорданова
#02213 Огнян Василев Георгиев
#01977 Огнян Илиев Христов
#04874 Огнян Любомиров Костадинов
#01926 Огнян Маринов Гърбев
#05049 Огнян Първанов Кръстев
#02056 Огнян Стефанов Брънчев
#00563 Огнян Тодоров Симеонов
#01324 Оксана Владимировна Балабанова
#01019 Оксана Степановна Книш-Томова
#01730 Олга Александровна Илиева
#01219 Олга Андонова Берберова
#01133 Олга Викторовна Парпулова
#02238 Олга Всеволодова Анева
#03251 Олга Николаевна Фиданова
#01177 Олга Петрова Дякова
#02601 Олга Самуиловна Самарджиева
#00564 Олег Тодоров Николов
#01464 Олег Тонев Каразапрянов
#05226 Орлин Бориславов Перфанов
#05735 Орлин Валентинов Минев
#04241 Орлин Георгиев Манолов
#02969 Орлин Карл Кандулков
#00876 Орлин Маринов Неделчев
#06251 Павел Борисов Ангелов
#03851 Павел Веселинов Янчев
#03230 Павел Владимиров Попов
#00964 Павел Иванов Иванов
#06112 Павел Марков Добрев
#04579 Павел Николаев Янев
#05611 Павел Павлов Цочев
#04449 Павел Руменов Иванов
#04580 Павлета Веселинова Василева
#04605 Павлета Руменова Пеловска
#03446 Павлин Бойчев Павлов
#01182 Павлин Георгиев Павлов
#02671 Павлин Илиев Иванов
#05001 Павлина  Александрова  Сакела-

риева
#03711 Павлина  Иванова  Ликоманова-

Ангелова
#03181 Павлина Найденова Минкова
#02136 Павлина Ненчева Драгомирова
#01460 Павлина Христова Стоянова
#06154 Пано Койчев Козаров
#01477 Параскева Димитрова Миленкова
#00569 Парашкева  Луканова  Божкова-

Димова
#06773 Парса Кхосро Сохи
#00059 Паруш Христов Зафиров
#01020 Паскал Марков Паскалев
#02517 Пенка Атанасова Тимнева
#00260 Пенка Борисова Папова
#01087 Пенка Василева Николова-Райкова
#02563 Пенка Василева Присадашка-Ди-

мова
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#02001 Пенка Георгиева Райчева
#01077 Пенка Иванова Георгиева
#02230 Пенка Лукова Станчева
#05903 Пенко Димчев Пенчев
#01874 Пенко Иванов Терзиев
#04838 Пенко Петров Симеонов
#03558 Пенчо Евгениев Пенчев
#00572 Пеньо Досев Столаров
#01641 Пеньо Илиев Пенев
#01739 Пепа Ненкова Каджебова
#03090 Перуника  Кирилова  Мирчева-

Филипова
#03222 Петкана Георгиева Бакалова
#03471 Петко Георгиев Петков
#01108 Петко Димитров Гарванов
#00229 Петко Иванов Костадинов
#02488 Петко Иванов Прокопиев
#00765 Петко Илиев Петков
#02749 Петко Маринов Маринов
#01193 Петко Марчев Любенов
#01022 Петко Начев Симеонов
#05475 Петко Николаев Богданов
#06174 Петко Руменов Петков
#03042 Петко Русков Русев
#03595 Петко Станиславов Стаменов
#00575 Петко Стоянов Гунев
#01453 Петрана Михайлова Николова
#01834 Петранка Енчева Владимирова
#00993 Петър Ангелов Буров
#03014 Петър Ангелов Петров
#05459 Петър Андреев Тасев
#02604 Петър Антонов Торньов
#06595 Петър Атанасов Русков
#03596 Петър Василев Маринов
#02818 Петър Вълчев Гочев
#05942 Петър Георгиев Георгиев
#03801 Петър Георгиев Койнов
#03271 Петър Георгиев Попдимитров
#04395 Петър Георгиев Чордов
#04683 Петър Димитров Димитров
#00884 Петър Димитров Сергев
#04642 Петър Димитров Стефанов
#01755 Петър Димитров Червеняшки
#04407 Петър Евгениев Николов
#04448 Петър Иванов Бубев
#00576 Петър Иванов Бурджиев
#01948 Петър Иванов Въжаров
#04969 Петър Иванов Даскалов
#02444 Петър Иванов Диков
#01074 Петър Иванов Мурджев
#05828 Петър Иванов Траянов
#02470 Петър Иванов Шаламанов
#05664 Петър Йорданов Костов
#03835 Петър Йорданов Мигаров
#01024 Петър Киряков Киряков
#05965 Петър Красимиров Иванов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05696 Петър Кристианов Белев
#00267 Петър Любенов Чернинков
#03514 Петър Мирославов Йорданов
#03347 Петър Николаев Николов
#03852 Петър Николов Матев
#00577 Петър Николов Стрясков
#06400 Петър Пенчев Пенчев
#02181 Петър Радков Каменов
#03133 Петър Стоянов Василиев
#04697 Петър Тотков Статев
#04655 Петър Янков Говедаров
#00145 Петя Александрова Назърова-Че-

решева
#04305 Петя Василева Спасова
#05130 Петя Веселинова Григорова
#05509 Петя Георгиева Петкова
#01425 Петя Димитрова Велева
#01965 Петя Димитрова Петрова
#02966 Петя Динкова Танъмова
#04316 Петя Йотова Александрова
#00580 Петя Маринова Маринова
#05604 Петя Милева Христова
#03156 Петя Милкова Миланова
#01846 Петя Митева Георгиева
#04450 Петя Николова Великова
#02241 Петя Петрова Златарска
#03794 Петя Руменова Демирева
#05225 Петя Руменова Димитрова
#05430 Петя Светлозарова Вацова
#06250 Петя Стойчева Тунчева
#04888 Петя Христова Колева
#01473 Пею Троянов Марков
#00970 Пламен Александров Павлов
#00930 Пламен Ангелов Аврониев
#02567 Пламен Асенов Божилов
#04467 Пламен Богданов Богданов
#00994 Пламен Венцеславов Генчев
#05262 Пламен Весков Бюйлеков
#03669 Пламен Вихров Димитров
#02519 Пламен Владимиров Герасимов
#01229 Пламен Ганчев Петров
#00581 Пламен Генов Генов
#03174 Пламен Георгиев Петров
#01732 Пламен Димитров Пашев
#03080 Пламен Емилов Йонков
#02750 Пламен Енчев Агов
#02119 Пламен Захариев Иванов
#01913 Пламен Иванов Ангелов
#02301 Пламен Иванов Петров
#00899 Пламен Иванов Цанев
#03252 Пламен Кънчев Иванов
#01854 Пламен Маринов Вълков
#02243 Пламен Милчев Стоянов
#03056 Пламен Мирчев Грозданов
#02751 Пламен Митов Петров
#04113 Пламен Михайлов Рилски
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#05128 Пламен Николаев Никитасов
#02240 Пламен Николайчов Ценов
#01636 Пламен Петров Иванов
#03605 Пламен Петров Петров
#05889 Пламен Пламенов Мирянов
#02698 Пламен Свиленов Геков
#04837 Пламен Стоянов Делижов
#02929 Пламен Тодоров Братков
#01230 Пламен Тодоров Петров
#06711 Пламена Антонова Георгиева
#04516 Пламена Валентинова Димова
#06438 Пламена Илиянова Коева-Ореш-

кова
#04769 Пламена Росенова Гогошева
#05465 Полена Ивова Жекова
#02984 Поли Богомилова Сергеева
#04263 Полина Веселинова Сухорукова
#04670 Полина Димитрова Петрова
#05376 Полина Марианова Петрова
#06507 Полина Станиславова Тодорова
#04977 Полина Филкова Неделчева
#04923 Полина Христова Кокошарова
#05407 Поля Димитрова Димитрова
#03413 Поля  Димитрова  Кралева-Цвет- 

кова
#03712 Правдомира Иванова Алексиева
#05054 Пресиян Пламенов Минчев
#06578 Преслава Данаилова Гушева
#00585 Рада Ненкова Михайлова
#00245 Радан Ганев Донев
#06223 Радина Асенова Писарска
#02941 Радина Вълова Гешева
#05789 Радина Даниелова Величкова
#06469 Радина Кирилова Събчева-Иванова
#06802 Радина Радкова Лилова
#02038 Радина Стефанова Деевска
#04304 Радинка Илиева Стойкова
#01839 Радка Ганчева Тимнева
#00586 Радка Евтимова Евтимова
#01373 Радка Маринова Минчева
#01434 Радко Веселинов Тодоров
#06782 Радой Михов Мянков
#04117 Радомир Данаилов Данков
#01782 Радомир Танков Серафимов
#03118 Радомира Методиева Дамянова
#03650 Радосвет Веселинов Куцаров
#05551 Радосвета Антонова Атанасова
#01144 Радосвета Георгиева Хаджиева
#02786 Радосвета Зафирова Попова
#01245 Радосвета Иванова Кирчева
#02489 Радосвета Йорданова Едрева
#03140 Радосвета Йорданова Кирова-Дел-

чева
#02846 Радослав Асенов
#02675 Радослав Боянов Боянов
#05191 Радослав Видов Георгиев
#03081 Радослав Дончев Грънчаров

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02715 Радослав Емилов Димитров
#05341 Радослав Иванов Райчев
#02995 Радослав Иванов Рашев
#05479 Радослав Иванов Русев
#05570 Радослав Петров Петров
#02057 Радослав Тодоров Рашев
#02209 Радослав Франц Радулски
#04218 Радослав Чавдаров Борисов
#04357 Радослава Илиева Параскова
#02146 Радост Андреева Минкова
#04717 Радост Желева Кръстева
#02416 Радост Стаменова Райновска
#05184 Радостина Ганчева Василева
#01930 Радостина Грозданова Къркалиева
#00766 Радостина  Нейчева  Лостова-Же-

чева
#02826 Радостина Стефанова Теркова
#05510 Радул Димитров Шишков
#04364 Райна Йорданова Янакиева-

Кръстева
#01413 Райна Михайлова Куманова
#02466 Райна Недялкова Бекирова
#00589 Райна Стаменова Йончева
#02960 Райна Христианова Трайкова
#04949 Райчо Атанасов Дърмонев
#05875 Райчо Валентинов Димитров
#05630 Ралица Александрова Карловска
#02085 Ралица Бориславова Цветкова
#02611 Ралица Василева Христова
#04510 Ралица Георгиева Милева
#05364 Ралица Йорданова Герганова
#05710 Ралица Йорданова Йорданова
#00590 Ралица Петрова Баракова-Попова
#06043 Ралица Руменова Стефанова
#03376 Ралица Стоянова Зортева
#03183 Ралица Такева Такева
#03716 Ралица Тодорова Демирова
#05351 Ралица Христова Иванова
#05393 Ралица Янчева Райкова-Начева
#05815 Рамин Разик Ройен
#06686 Рамона Огнянова Георгиева
#01847 Рая Димитрова Кръстанова
#05267 Рая Николаева Боюкова
#05917 Рая Пенчева Стоименова
#05142 Рая Тодорова Даскалова
#01708 Регина Рафаел Томалевска
#05711 Ремзие Рейхатова Рюстемова
#06740 Ренета Ангелова Георгиева
#03285 Рени Маринова Григорова
#04784 Римма Драгомирова Шопова
#03861 Ричард Михал Хочевски
#00877 Роберт Георгиев Алтънов
#00232 Родион Николаев Петров
#00233 Розалин Илиев Гьопсов
#00596 Розина Павлова Червенкова
#05392 Роман Марианов Пещерски
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#06062 Росен Атанасов Ангелов
#02612 Росен Василев Симеонов
#02660 Росен Димитров Манчев
#05644 Росен Иванов Захариев
#00898 Росен Мерджанов Петров
#06522 Росина Ясенова Шатърова
#02490 Росица Александрова Петрова
#02462 Росица Богданова Русанова
#02417 Росица Вълкова Андреева
#01967 Росица Вълкова Узунова
#02349 Росица Генова Манолова
#04325 Росица Георгиева Георгиева
#02950 Росица Георгиева Загорчева
#06727 Росица Георгиева Митева
#00726 Росица Георгиева Пеева-Попова
#00768 Росица  Господинова  Златанова-

Милкова
#05843 Росица Даниелова Христова
#02160 Росица Димитрова Владимирова
#00598 Росица Димитрова Михайлова
#04707 Росица Живкова Петрова
#03298 Росица Иванова Йорданова
#02321 Росица Йорданова Никифорова
#01183 Росица Кътева Динева
#03253 Росица Милкова Бурова
#00715 Росица Николаева Буцева
#02120 Росица Стойнова Ненова-Тодорова
#00897 Росица Тодорова Василиева
#02266 Росица Тодорова Тонева
#06452 Росица Юри Николова
#06369 Росица Юриева Йорданова
#05282 Ростислав Руменов Радев
#05416 Ростислав Станиславов Станчев
#02907 Румен Атанасов Русев
#02193 Румен Бориславов Първанов
#00864 Румен Веселинов Данговски
#01132 Румен Веселинов Шекеров
#02182 Румен Георгиев Александров
#01469 Румен Груев Григоров
#03021 Румен Йорданов Маринов
#02097 Румен Либеров Несторов
#02353 Румен Любенов Първанов
#02030 Румен Михайлов Галов
#02701 Румен Неделчев Паскалев
#01305 Румен Петков Йотов
#04488 Румен Руменов Йотов
#04962 Румен Севдалинов Бендеров
#01040 Румен Славчев Цветков
#02784 Румен Стоилов Донев
#01561 Румен Трендафилов Дафов
#00941 Румяна  Ангелова  Запрянова-То-

дорова
#02033 Румяна  Ангелова  Иванова-Ни-

колова
#02282 Румяна Атанасова Русева

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#03472 Румяна Василева Бръшкова
#01176 Румяна Георгиева Виячева
#00609 Румяна Димитрова Кутрева
#02103 Румяна Димитрова Тихолова
#04326 Румяна Желева Цонева
#00900 Румяна Иванова Брайнова-Бузева
#02211 Румяна Иванова Пройкова
#05086 Румяна Илиева Тодорова
#05154 Румяна Костадинова Секулова
#00614 Румяна Николова Борисова
#02267 Румяна Стоилова Пенева-Иванова
#01364 Руси Кирилов Делев
#05972 Руси Стефанов Желязков
#05192 Руси Христов Колев
#00866 Руслан Иванов Стоянов
#01458 Руслан Илиев Гинчев
#06553 Руслан Малинов Селенов
#01795 Сабина Иванова Иванова-Цвикева
#03796 Савина Антонова Гугова
#03306 Савина Сименова Грънчарова
#06050 Саня Севдалинова Моллова
#06661 Сара Андре Сови-Гуиди
#05303 Саранди Валентинов Сарандиев
#03494 Саша Иванова Бресковска
#01581 Сашка Иванова Куленска
#03144 Светла Иванова Трендафилова
#01684 Светла Иванова Тумангелова
#00618 Светла Калинова Тихолова
#01909 Светла Парашкевова Бояджиева
#00619 Светла Симеонова Йотова
#02387 Светла Якимова Милева
#04671 Светлана Анатолиевна Руда
#00131 Светлана Ангелова Вълева
#00621 Светлана  Владимирова  Алексан-

дрова
#02700 Светлана Гочева Станчева
#00152 Светлана Добрева Столинчева
#02964 Светлана Драгнева Недева
#01454 Светлана Иванова Черкезова
#06525 Светлана Кръстева Среброва
#03085 Светлана Кръстева Стойчева
#02435 Светлана Николаева Виденова
#06046 Светлана Станиславова Райчинова
#00622 Светлана Трайкова Русева
#00623 Светлана Христова Венкова
#04437 Светлин Ванюхов Пеев
#01492 Светлин Илиев Илев
#00625 Светлин Никифоров Димитров
#05270 Светлин Севдалинов Моллов
#04764 Светлин Симеонов Симеонов
#04433 Светлин Тодоров Божанов
#01594 Светлин Тодоров Тодоров
#03487 Светлина Валериева Кастелова
#02345 Светлозар Веселинов Стефанов
#00727 Светлозар Горчев Рафаилов
#02873 Светлозар Йорданов Тенов
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#00728 Светлозар Стоянов Тузсузов
#02340 Светозар Василев Буцев
#02229 Светозар Кръстев Рашков
#01572 Светозар Петков Петков
#05511 Светозар Филипов Филипов
#03532 Светослав Александров Алексан-

дров
#05367 Светослав Александров Гаджанов
#00177 Светослав Борисов Герганов
#06288 Светослав Генчев Генчев
#02360 Светослав Георгиев Влайков
#03482 Светослав Красимиров Спасов
#05015 Светослав Люлинов Луканов
#03527 Светослав Николаев Арсов
#02121 Светослав Петров Ризов
#02673 Светослав Петров Станиславов
#05882 Светослав Росенов Хаджиев
#06282 Светослав Росенов Ханджийски
#02705 Светослав Тодоров Бачев
#01525 Светослава Василева Коларова
#01715 Светослава Димитрова Андрейчин
#04451 Светослава Дичева Щилиянова
#04247 Свилен Бонев Бонев
#01569 Свилен Михайлов Добрев
#04898 Свилен Петров Димитров
#02934 Свилена Николова Бонева
#05170 Севастин Петров Олеков
#04431 Севинч Зия Али
#05313 Севинч Юксел Расим
#06107 Семра Рамадан Сюлейман
#05812 Серафим Юриев Цеков
#01109 Сергей Богданов Денчев
#01733 Сергей Бончев Бонев
#02652 Сергей Маринов Маринов
#02653 Сергей Михайлович Киорогло
#02828 Сергей Петров Осенски
#00769 Сийка Панайотова Халтъкова
#06052 Сийка Стефанова Митова
#06192 Силва Събчева Събкова
#04930 Силвана Николова Маринова
#04745 Силвия Богомилова Папазова
#05662 Силвия  Димитрова  Трампова-

Глухарова
#01840 Силвия Емилова Ангелова
#03754 Силвия Живкова Желева
#04464 Силвия Иванова Миткова
#02346 Силвия Кирилова Попова
#02753 Силвия Кирилова Робертович
#05924 Силвия Миленова Цокова
#00776 Силвия Николаева Алексиева
#06798 Силвия Николаева Любенова
#06019 Силвия Пеева Нешкова
#03645 Силвия Танкова Илиева
#01078 Симеон Борисов Тодоров
#04712 Симеон Драгомиров Драганов
#06563 Симеон Красимиров Тачев

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#00639 Симеон Маринов Цонков
#04840 Симеон Стефанов Симеонов
#04292 Симона Александрова Иванова
#05803 Симона Емилова Иванова
#05686 Симона Иванова Данкова
#05343 Симона Кирилова Кадийска
#04225 Симона Кирилова Михайлова
#01406 Симона Кирилова Стоянова
#06104 Симона Мариова Войчева
#03810 Симона Сашова Гергова
#06689 Симона Цветенова Димова
#01983 Сияна Деянова Янчева
#06354 Сияна Иванова Йончева
#01894 Скъпидар Димитров Алексиев
#04899 Слав Валентинов Динев
#04505 Слава Емилова Димитрова
#04444 Слава Николаева Лалова
#02473 Славена  Ангелова  Янкова-Бори-

сова
#04891 Славена Стойчева Ламбрева
#06202 Слави Петков Славов
#01968 Славин Димитров Байлов
#00644 Славко Атанасов Палуков
#02269 Славчо Василев Шахпазов
#01102 Славян Славчев Бурулянов
#01669 Смела Тодорова Куюмджиева
#04424 Снежа Ангелова Хубенова
#01556 Снежа Стойчева Георгиева
#06277 Снежана Димоска Митевска
#06238 Снежанка Василева Петкова
#02036 Снежанка Иванова Мирчева-Доб- 

рева
#00729 Снежанка Илиева Борисова
#00649 Снежанка  Николаева  Станоева-

Илиева
#01041 Снежина Господинова Ортакчий-

ска
#00650 Снежинка Петкова Брънчева-Ва-

силева
#04914 Соня Александрова Костова
#03225 Соня Атанасова Дросева
#05547 Соня Любомирова Нешева
#01057 Соня Ненкова Илиева
#00740 Сотир Георгиев Камбуров
#04506 Сотир Димитров Сотиров
#04919 Сотир Стоянов Кацилов
#05759 София  Ангелова  Коджаманова-

Чордова
#06233 София Георгиева Радулова-Ушева
#06387 София Камал Фрехат
#04820 София Любославова Петрова
#04738 София Панайотова Лостова
#01817 Спас Атанасов Минков
#03770 Спас Красимиров Смиленов
#02925 Спас Малинов Ангелов
#04997 Спас Росенов Кавлаков
#01131 Стамена Кралева Желева
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#05866 Станил Атанасов Димитров
#03623 Станимир Господинов Господинов
#03126 Станимир Димитров Димитров
#02123 Станимир Михайлов Михайлов
#01200 Станимир Петров Стамов
#04643 Станимир Тончев Семов
#02716 Станимир Христов Савов
#05902 Станимира  Миркова  Лудвиг-Со-

тирова
#04736 Станислав Георгиев Адамов
#06780 Станислав Денчев Христов
#01701 Станислав Димитров Икономов
#02124 Станислав Иванов Визирев
#06319 Станислав Иванов Жеков
#01543 Станислав Николов Николов
#05941 Станислав Пламенов Станиславов
#03239 Станислав Стоянов Миладинов
#05390 Станислава Живкова Стоянова
#05767 Станислава Йорданова Байгънова
#04686 Станислава Крумова Крумова
#02454 Станислава Росенова Пацирева
#01546 Станислава Тодорова Янева
#05736 Станка Галинова Христова
#00719 Станка Ламбова Скерлева
#02620 Станка  Стоянова  Бозаджиева-

Дойчинова
#01769 Станко Георгиев Караянeв
#04445 Станко Желязков Мусов
#00105 Станчо Цеков Веков
#01363 Стела Борисова Ташева
#02147 Стела Величкова Банкова
#04742 Стела Георгиева Скрижовска-Ко-

лева
#05690 Стела Дечкова Дякова-Белчева
#02286 Стела Иванова Дулева
#03646 Стела Илиева Митинкова
#03015 Стела Красимирова Трънчева
#00657 Стела Трифонова Свиленска
#00658 Стеляна Тонева Желева
#06675 Стефан Атанасов Димитров
#06643 Стефан Атанасов Стоев
#04646 Стефан Валтеров Аспарухов
#00659 Стефан Василев Беязов
#05832 Стефан Владимиров Германов
#04762 Стефан Георгиев Гюрджеклиев
#03609 Стефан Ивайлов Нешев
#03414 Стефан Иванов Вълканов
#04114 Стефан Иванов Вълков
#06492 Стефан Иванов Иванов
#05682 Стефан Иванов Христов
#02814 Стефан Илиев Михайлов
#06462 Стефан Илиянов Илиев
#02491 Стефан Йорданов Петков
#04725 Стефан Маринов Коев
#03870 Стефан Маринов Цонев
#05770 Стефан Мирославов Мирчев
#05146 Стефан Михайлов Стоянов
#04619 Стефан Неделчев Стефанов

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04584 Стефан Ненчев Геренски
#06047 Стефан Николаев Георгиев
#02364 Стефан Павлов Стефанов
#03771 Стефан Петров Апостолов
#02024 Стефан Петров Гевренов
#05532 Стефан Петров Савчев
#06357 Стефан Росенов Минков
#06188 Стефан Руменов Шекеров
#01457 Стефан Спасов Стефанов
#02839 Стефан Стефанов Добрев
#06026 Стефан Стефанов Михайлов
#04722 Стефан Тодоров Тангълов
#02234 Стефан Христов Минчев
#02772 Стефан Христов Попов
#04521 Стефан Христов Танев
#05580 Стефан Янков Петров
#05758 Стефани Иванова Иванова
#06612 Стефани Илиева Златева
#06645 Стефания Йонкова Колева
#00665 Стефка Борисова Иванова
#04768 Стефка Валериева Коева
#05795 Стефка Димитрова Терзиева
#03509 Стефка Иванова Динева
#04777 Стефка  Недялкова  Зъмбарова-

Георгиева
#06642 Стефка Петрова Зайкова
#02699 Стефка Стоянова Стоянова
#01208 Стефка Христова Карастоянова
#02129 Стилиян Димитров Николов
#06055 Стилиян Пламенов Стоев
#01455 Стилиян Христов Христов
#05201 Стилян Димитров Бекриев
#03304 Стиляна Стефчова Каменова
#05266 Стоимен Петров Демерджиев
#01027 Стойко Костов Илчев
#01056 Стойчо Велинов Манов
#04651 Стойчо Желязков Добрев
#00730 Стойчо Николов Попов
#02522 Стойчо Стойчев Мотев
#02691 Стойчо Цветилов Цветилов
#04666 Стоян Kирилов Тодоров
#00770 Стоян Атанасов Георгиев
#03385 Стоян Георгиев Тодоров
#01248 Стоян Димитров Влайков
#05461 Стоян Димитров Стоянов
#02754 Стоян Ефтимов Герзилов
#03672 Стоян Златков Андонов
#05161 Стоян Иванов Бахатуров
#00741 Стоян Костов Жечев
#02628 Стоян Маринов Цветков
#05150 Стоян Стефанов Мирлев
#06097 Стоян Стойков Стоянов
#00235 Стоян Тодоров Василиев
#06555 Стояна Пантова Колева-Колин
#00143 Стоянка Вълчева Куюмджиева
#04658 Стоянка Костова Колева
#06279 Сузане Стоянова Ислямова
#04585 Събин Господинов Костов
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#02183 Събин Николов Попов
#00669 Сърнела Николова Докова
#02840 Таня Благова Соколова
#03254 Таня Василева Георгиева
#00802 Таня Добрева Йорданова-Русинова
#05458 Таня Емилова Реванска
#04507 Таня Людмилова Митакева
#01159 Таня Мирославова Спасова
#00675 Таня Петкова Влаева
#00179 Таня Петкова Монева
#01848 Таня Стефанова Дикова
#02982 Татяна Александрова Василева
#00977 Татяна Антонова Маринова
#05031 Татяна Атанасова Бакалова
#01779 Татяна  Борисова  Даскалова-Ми-

това
#06135 Татяна Валериевна Юдина
#00180 Татяна Георгиева Попова
#03331 Татяна Димчева Тихолова
#03087 Татяна Иванова Маринова
#01535 Татяна Любенова Нейкова
#03016 Татяна Милчева Драганинска
#03098 Татяна Николаева Радева
#02694 Татяна Огнянова Стоева
#00181 Татяна Петкова Маркишка
#02356 Татяна  Стоянова  Костадинова-

Самуилова
#00236 Татяна Стоянова Михайлова
#01292 Татяна Стоянова Узунова
#02161 Татяна Христова Генчева
#00803 Теменужка Василева Минчева
#02369 Теменужка Викторова Герова
#05043 Теменужка Йорданова Мирчева
#02087 Теодор Анатолиев Тодоров
#05916 Теодор Боянов Илиев
#04613 Теодор Валентинов Тодоринов
#00080 Теодор Велев Пеев
#06309 Теодор Викторов Върбанов
#00182 Теодор Димитров Димитров
#01970 Теодор Кирилов Делев
#06009 Теодор Петров Василев
#02755 Теодор Петров Коларски
#04384 Теодор Пламенов Маринов
#06434 Теодор Росенов Мирчев
#02005 Теодор Стоянов Бойчев
#03047 Теодор Стоянов Кьопчев
#05934 Теодор Ценков Антонов
#06636 Теодора Ангелова Ангелова
#04586 Теодора Ангелова Павлова
#02456 Теодора Атанасова Власева
#06549 Теодора Георгиева Кошева
#06297 Теодора Гиндова Костова
#06638 Теодора Евгениева Костова
#02756 Теодора  Крумова  Джерманова-

Кирова
#03647 Теодора Кръстева Кръстева
#06010 Теодора Панайотова Алексиева
#01971 Теодора Панайотова Казакова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#04734 Теодора Петрова Пейкова
#04947 Теодора Сашова Велкова
#05576 Теодора Славова Кривошиева
#04254 Теодора Тодорова Къналиева
#05527 Теодора Христова Рофетова
#05847 Теофана Георгиева Харалампиева
#02692 Теофана Димитрова Михова
#02758 Теофана Кирилова Теофилова
#03365 Теофана Николаева Абаджиева
#00678 Теофана Николова Атанасова
#05673 Тереза Ангелова Петрова
#05080 Тереза Деянова Златешка
#05110 Тереза Руменова Колева
#05046 Тина Николаева Николова
#03673 Тинка Панчева Стоилова
#02523 Тихомир Атанасов Атанасов
#02524 Тихомир Иванов Казаков
#00237 Тихомир Иванов Стоянов
#05293 Тихомир Ивов Петров
#03717 Тихомир Тодоров Ташков
#05088 Тихомира Жасминова Тачева
#04974 Тихомира Жорж Костова
#04381 Тодор Антонов Тодоров
#03332 Тодор Владимиров Темников
#06084 Тодор Георгиев Узунов
#03461 Тодор Делчев Запрянов
#01985 Тодор Димитров Грозев
#03302 Тодор Димитров Енчев
#04469 Тодор Димитров Кръстев
#02079 Тодор Димов Даскалов
#00940 Тодор Иванов Тодоров
#01392 Тодор Константинов Карагьозов
#03274 Тодор Николов Николов
#02270 Тодор Петров Рашков
#01754 Тодор Петров Тодоров
#05512 Тодор Петров Цигов
#02205 Тодор Руменов Дафов
#01330 Тодор Стефанов Байрактаров
#00183 Тодор Стефанов Радулов
#01482 Тодор Стоянов Василиев
#00771 Тодор Христов Терзиев
#04954 Тодор Христов Христов
#00966 Тодорка Вълева Вълева
#00184 Толя Ярославова Костова-Начева
#06712 Тома Валентинов Димов
#04490 Тома Михайлов Михайлов
#03651 Тома Николаев Димитров
#01984 Томи Димитров Томов
#06236 Томица Тодорова Пелтекова
#01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева
#06557 Тоска Светославова Калинова
#01043 Тотка Илиева Костадинова
#04523 Траян Миленов Минчев
#06041 Трифон Милчев Пеев
#06725 Тугай Ялчън Исмаил
#05314 Тунджай Ремзи Тахир
#03178 Фани Стойкова Илчева
#02138 Фанка Иванова Дочева
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#06198 Фатма Неджми Чалъшкан
#05090 Фатме Рами Халибрям
#06428 Федя Кирилов Грънчарски
#04526 Фетихе Айдън Осман-Халил
#06567 Филиз Кадир Адемова
#05396 Филиз Хасанова Османова
#06601 Филип Цветков
#05926 Филип Иванов Атанасов
#04926 Филип Митев Филипов
#06158 Филип Муса Ел-Хадад
#05467 Филип Николов Бакалски
#01130 Филипа Димова Гугучкова
#06794 Филипина Лъчезарова Станинска
#04939 Харалампи Василев Миринчев
#04347 Харалан Костов Йовчев
#00915 Хари Николаев Караламбев
#04816 Христина Анастасова Николова
#00686 Христина Ангелова Гецковска
#01788 Христина Георгиева Стоянова
#04943 Христина Димитрова Димова
#06262 Христина Димитрова Стратева
#02394 Христина  Димитрова  Чокова-

Петрова
#01462 Христина Йорданова Христозова
#05420 Христина Манова Несторова
#02928 Христина Петрова Караилиева
#06754 Христина Пламенова Христова
#06191 Христина Светлинова Каменова
#06210 Християн Тошков Петров
#06687 Християна Василева Василева
#04468 Христо Атанасов Ангелов
#04935 Христо Атанасов Бечев
#03811 Христо Бурянов Станкушев
#01414 Христо Венков Венков
#05359 Христо Венциславов Чернаев
#02622 Христо Владимиров Стойчев
#03554 Христо Ганев Хаджиганчев
#04587 Христо Георгиев Гологанов
#06362 Христо Георгиев Стоилов
#03169 Христо Димитров Гинев
#01973 Христо Димитров Гиргинов
#06453 Христо Димитров Димитров
#05010 Христо Димитров Димитров
#03648 Христо Димитров Топчиев
#01801 Христо Димитров Хаджихристев
#05197 Христо Добрев Кърджилов
#03600 Христо Иванов Иванов
#01390 Христо Иванов Лазаров
#01978 Христо Иванов Чапаров
#01520 Христо Иванов Чепилев
#04730 Христо Любомиров Аврамов
#03275 Христо Любомиров Шинков
#02760 Христо Маринов Христов
#01744 Христо Михайлов Узунов
#01738 Христо Михалев Караянков
#03040 Христо Наков Гюров
#03276 Христо Николов Колев
#03617 Христо Пенчев Пенчев

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#01299 Христо Петков Бараков
#06293 Христо Петров Димитров
#04434 Христо Петров Душев
#04830 Христо Радоев Минковски
#03854 Христо Сашев Спасов
#04289 Христо Симеонов Борисов
#03750 Христо Тодоров Пелтеков
#04597 Христо Христов Генчев
#03592 Христо Чавдаров Димитров
#01192 Христо Юлиянов Христов
#05338 Христомир Иванов Колев
#02527 Христофор Иванов Христов
#01103 Хубена Иванова Салджиева
#01275 Цанко Великов Манов
#01814 Цанко Пейчев Русинов
#00061 Цанко Петров Ташев
#05569 Цанко Стойчев Цанов
#00186 Цанко Томов Цанков
#04719 Цвета Ангелова Жекова
#02372 Цвета Кирчева Шопова-Боева
#05143 Цвета Недялкова Недялкова
#01030 Цвета Петрова Търпоманова
#05575 Цветан Благоев Гълъбов
#02041 Цветан Григоров Симеонов
#03726 Цветан Димитров Цинзев
#02452 Цветан Димов Василев
#01713 Цветан Емилов Басарев
#03830 Цветан Ивов Петров
#01629 Цветан Илиев Радев
#02761 Цветан Стефанов Цветков
#04827 Цветан Тошев Цеков
#05816 Цветан Христов Сираков
#01863 Цветана Димитрова Ковачева
#01640 Цветанка Йорданова Василева
#02060 Цветанка  Кирилова  Недялкова-

Димова
#00695 Цветанка Лазарова Разсолкова
#01587 Цветанка Мирчова Черкезова
#05537 Цвете Кънчева Табакова-Кирилова
#05223 Цветелена Пламенова Младенова
#04452 Цветелин Никифоров Цоневски
#04966 Цветелин Цветанов Радев
#06090 Цветелина Антониева Русева
#01750 Цветелина Емилова Николова
#01348 Цветелина Петрова Тодорова
#04561 Цветелина Росенова Гогошева
#01776 Цвети Младенов Младенов
#00880 Цвети Първанов Русинов
#06141 Цветина Георгиева Георгиева
#04379 Цветинка Пламенова Димитрова
#05742 Цветозар Иванов Сагов
#04788 Цветомир Владимиров Павлов
#04376 Цветомир Димитров Панайотов
#03548 Цветомир Евлогиев Крумов
#03677 Цветомир Славчев Ценков
#06411 Цветомира Владимирова Павлова
#04951 Ценко Николаев Жиков
#00240 Цонко Панайотов Солаков
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Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#01451 Чавдар Борисов Тенев
#04654 Чавдар Любомиров Ченков
#06247 Чавдар Людмилов Ангелов
#00698 Чавдар Михайлов Велев
#05745 Чавдар Николаев Порязов
#03139 Чавдар Христов Георгиев
#03730 Чавдар Христов Черников
#04190 Чавдара Руменова Николова
#05976 Чечилия Дзека
#01974 Чинка Тодорова Шишкова
#06502 Шабан Себахтин Шабан
#02707 Шафик Махмуд Алсбей
#06237 Шерилин Орлинова Юзирова
#01745 Шинка Момчилова Недялкова
#05002 Щеряна Христофорова Дарданова
#06182 Юзджан Тургаев Хасанов
#05169 Юлиан Паскалев Андонов
#00918 Юлиана Иванова Станева
#04196 Юлий Василев Василев
#02494 Юлий Кирилов Фърков
#01598 Юлия Герхард Райчева
#01231 Юлия Иванова Димитрова
#05221 Юлия Красимирова Георгиева
#02569 Юлия Методиева Илиева
#02408 Юлия Недева Железова
#03088 Юлия Руменова Величкова
#00701 Юлиян Василев Сиромахов
#01418 Юлиян Георгиев Гаджев
#02923 Юлиян Георгиев Пиперов
#05585 Юлиян Митков Миков
#01271 Юлияна Асенова Юлианова-Стой-

чева
#04558 Юмюгюл Шефкъ Шефкед
#02495 Юри Ангелов Ангелов
#01149 Юри Георгиев Киряков
#02762 Юри Димитров Славчев
#02436 Юри Илиев Николов
#03454 Юри Найденов Йорданов
#03773 Юри Чавдаров Танов
#01637 Юрий Георгиев Любомирски
#00702 Юрий Иванов Дамянов
#02624 Юрий Стойчев Стойчев
#05928 Явор Бойков Ляпев
#02955 Явор Велчев Янулов
#02952 Явор Донков Стоев
#05845 Явор Егмонтов Якимов
#02886 Явор Исмаил Азауи
#06176 Явор Красимиров Генов
#05985 Явор Красимиров Панев
#01601 Явор Михайлов Вулов
#06042 Явор Сребринов Моллов
#01100 Явор Христов Дичев
#03572 Явор Янков Стоянов
#06264 Ялчън Неждет Риза
#06305 Яна Бориславова Борисова

#06813 Яна Бориславова Велева

#05079 Яна Венцеславова Райкова

#02625 Яна Енчева Павлова

Рег. №  Име, презиме, фамилия  
#05434 Яна Илиянова Радева
#05785 Яна Илиянова Янкова
#05490 Яна Малинова Маринова
#05372 Яна Тенчева Банева
#05380 Янаки Янакиев Йорданов
#03089 Яни Вълканов Вълканов
#02529 Яни Иванов Гюлев
#02688 Яни Чавдаров Иванов
#03863 Янита Димитрова Тарабанова
#04867 Яница Йорданова Шушнева
#06321 Яница Манолова Тънтарова
#01075 Янка Иванова Янева
#00707 Янка Теофилова Сачкова
#00706 Янко Димитров Янков
#02841 Янко Иванов Йончев
#00909 Янко Кирчев Петров
#01382 Янко Маринов Петров
#03774 Янко Цветков Александров
#01311 Янчо Груйчев Апостолов
#02882 Янчо Иванов Ангелов
#03333 Ясен Евгениев Павлов
#03236 Ясен Иванов Кьосев
#05955 Ясен Красимиров Недялков
#01721 Ясен Николов Шатъров
#05634 Ясен Петров Янков
#01737 Ясен Сергеев Катрев
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ, 
ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРО-
ПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАН-
СТВО  И  КОНФЕДЕРАЦИЯ  ШВЕЙЦАРИЯ, 
С  ПРИДОБИТА  ПЪЛНА  ПРОЕКТАНТСКА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ 
Рег. № Име, презиме, фамилия
#04333 Атанасиос Сотириос Маллиос
#03448 Димитър Стоянов Кисьов
#05428 Константинос Михаил Зафирис
#04647 Манфред Валластер
#04338 Мариoс Георгиос Диплас
#01836 Марика Коста Попова
#06484 Масимилиано Фуксас
#02657 Раймондо Флакомио
#03358 Стилианос Георгиос Вафеас
#04618 Томас Цах
#04858 Хуан Хосе Позо-Естебан
#03457 Юрген Порш
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ, 
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ПРИ-
ДОБИТА  ПЪЛНА  ПРОЕКТАНТСКА  ПРАВО- 

СПОСОБНОСТ 
Рег. № Име, презиме, фамилия
#02977 Айман Хамдан Хамза
#01257 Башир Абдуладжалил Номан-Ал-

Адими
#02668 Елена Евгеневна Слижевская
#03517 Ирина Алексеевна Великова
#01456 Марина Николаевна Томова
#05069 Нина Петар Марянович-Митова
#03095 Олга Петровна Страфърд
#02853 Омар Абу Алнасер
#05671 Серхио Антонио Де Лос-Сантос
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ТОМ  ПЪРВИ,  РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ – АРХИ-
ТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО- 
СПОСОБНОСТ  СЪГЛАСНО  ЧЛ. 230,  АЛ. 3 

И 4 ОТ ЗУТ
Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 

ограниче- 
нието

#01659 Аделина  Иванова  Трифо-
нова

Кула 

#04721 Адрияна  Живкова  Миха-
лева

Варна

#04518 Александър Кръстев Трич- 
ков

Аврен

#04420 Анастас Валентинов Карчев Свиленград
#02936 Ангел Георгиев Мунев Якоруда
#03150 Ангел Делчев Калайджиев Тополовград, 

„Тунджа“
#06195 Анджела Андреева Столична 

община
#00856 Андрей Константинов Ку-

чев
Кнежа

#02058 Анелия Петкова Вълканова-
Иванова

Белослав

#06152 Ани Борисова Мирчева Гоце Делчев
#01138 Анита Теодосиева Цветано-

ва-Обретенова
Берковица

#03067 Анна Божидарова Пискю-
лева

Столична 
община

#01532 Анна Димитрова Демирева Балчик
#02559 Анна Николова Савова Иваново, 

Ветово
#03164 Антоанета  Николова  Ки-

дикова
Кърджали

#05579 Антоанета Петрова Стоева Столична 
община

#04250 Антон Любчев Щерев Любимец
#04657 Асен Петров Игнатов Рила
#00086 Аталия  Игнатова  Брато-

ванова
Горна 
Оряховица

#01047 Атанас Димитров Недевски „Родопи“
#00107 Атанас Йорданов Йорданов Мизия, 

Мездра
#01274 Атанас Николов Васев Стрелча
#00805 Божидар Борисов Георгиев Братя 

Даскалови
#00157 Бойко Маринов Балабанов Белене
#03029 Бойко Стойчев Котев Петрич
#02004 Бойко Христов Панчев Своге
#00148 Борис Василев Костадинов Столична 

община
#04944 Борис Русев Борисов Братя 

Даскалови
#04319 Борислав Бориславов 

Кръстев
Елин Пелин

#05765 Борислав Христов Димит- 
ров

Смолян

#01528 Боряна Петрова Станчева Добрич
#00310 Боряна  Стоянова  Хаджи- 

стоянова-Хаджова
Столична 
община

Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#01258 Боряна Съйнова Георгиева Столична 

община

#01107 Боян Иванов Кръстев Троян

#05641 Бранимир Иванов Рогачев Столична 
община

#01832 Валентин  Димитров  Ма-
ринов

Пловдив

#01529 Валентин Иванов Калчев Добрич – 
селска

#01564 Валентин Калев Димов Несебър

#01327 Валентина Василевна Чер-
нова

Стамболово, 
Маджарово

#01328 Валентина Георгиева Дел-
чева-Ангелова

Етрополе

#06103 Валентина Тончева Ганева Варна

#04244 Ваня Александрова Пенева Елин Пелин 

#04519 Ваня Костова Георгиева Суворово

#01314 Васил Захариев Василев Симеонов- 
град

#01882 Вела Петрова Янкова Бобов дол

#04299 Венелин Весков Марков Варна

#05901 Весела Володева Иванова Русе

#02553 Виктор Стефанов Бузев Варна

#04275 Владимир Асенов Чангулев Сапарева 
баня

#03656 Владимир Георгиев Владов Столична 
община

#02663 Владимир Димитров  Рай-
чев

Хасково

#06381 Владимир  Иванов  Мла-
денов

Ружинци

#04500 Владимир Любомиров Ко-
лев

Столична 
община

#01919 Владислав Михайлов Вла-
димиров

Лом

#04189 Галин Антонов Антонов Шумен

#04994 Галина  Росенова  Маджа-
рова

Поморие

#02411 Галя Александрова Димова-
Дойчева

Варна

#01608 Гено Янков Георгиев Копривщица

#00916 Георги Боянов Тонев Ценово

#01632 Георги Веселинов Григоров Стражица

#05261 Георги  Димитров  Долап-
чиев

Бургас

#00160 Георги Димитров Кочков Никопол

#02217 Георги Евстатиев Джотолов Ботевград

#00197 Георги Иванов Георгиев Батак

#02626 Георги Илиев Бояров Столична 
община

#03538 Георги Милков Ангелов Ивайловград

#03607 Георги Стоилов Янакиев Сърница

#04197 Георги Тотев Митев Долни 
чифлик
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Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#01566 Гергана Александрова На-

чева
Бургас

#01080 Гергана Василева Цонкова Велики 
Преслав

#04219 Даниел Василев Калудов Царево
#01865 Даниела  Тихомирова  Зла-

танова
Ловеч

#02869 Данчо Стефанов Русчев Костенец
#01140 Делин Иванов Запартов Кърджали
#03828 Десислава  Пенчева  Бори-

сова
Варна

#01647 Детелина  Тотева  Апосто-
лова

Драгоман

#04988 Джемал Ридванов Башов Гърмен
#04674 Диан Димов Димов Столична 

община
#05626 Димана Димитрова Жекова Камено
#00262 Димитричка Христова Ган-

чева-Панова
Дулово, 
Главиница, 
Силистра

#00921 Димитър Величков Димов Смолян
#03698 Димитър Георгиев Ахрянов Пловдив
#04945 Димитър  Димитров  Сте-

фанов
Неделино

#02930 Димитър Запринов Калоя- 
нов

Мирково и 
Чавдар

#01277 Димитър  Йорданов  Заха-
риев

Симитли

#01992 Димитър Костов Коев Перник
#03608 Димитър Петров Боюклиев Брацигово, 

Белово
#04946 Димитър  Пламенов  Бах-

чеванов
Пловдив

#03232 Димитър Стойчев Стоев Минерални 
бани, 
Крумовград

#01574 Димитър Христов Алексиев Бургас
#01278 Димитър Цанков Дилов Варна
#00722 Дияна Колева Стефанова-

Тузсузова
Каспичан

#01223 Добромир Добрев Бояджиев Никола 
Козлево

#03602 Добромир Спасов Спасов Първомай
#00807 Доротея Йорданова Хрис- 

това
Николаево

#04964 Драгомир Събев Йосифов Дряново
#00120 Евгений Иванов Николов Трявна
#00736 Евгений Иванов Чобанов Стралджа
#03240 Евелина  Христова  Мале-

шевска-Тодорова
Столична 
община

#00954 Екатерина  Боянова  Баха-
нова-Лазарова

Кочериново

#04854 Екатерина  Георгиева  Ко-
лева

Столична 
община

#03756 Ек ат ерина  Ча вдарова 
Петрова

Перник

Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#01645 Елена Илиева Абаджиева Сухиндол
#04953 Елена  Каменова  Начева-

Кючукова
Варна

#01803 Елена Христова Пищалова Чепеларе
#05438 Ели Йозова Нарлийска-Ха-

ралампиева
Бургас

#01316 Елисавета  Георгиева  Ге-
оргиева

Димитров-
град

#01475 Елисавета  Георгиева  Па-
лазова

Кричим

#02276 Елисавета Димитрова Ме-
тишева

Баните,  
Мадан

#01661 Емил Георгиев Андреев Белоградчик, 
Брусарци, 
Бойница

#04346 Емил Славянов Бурулянов Бургас
#00244 Емил Тотев Проданов Лозница, 

Самуил
#01226 Емилия  Добрева  Ганева-

Николова
Тервел

#01539 Емилия Кузова Русева Елхово, 
Болярово

#04976 Емин Юсеинов Кумбаров Сатовча
#06591 Естер Щерева Щерева „Родопи“
#01051 Живка Дочева Бучуковска Кубрат, 

Исперих
#04223 Звезделина  Валентинова 

Владимирова
Столична 
община

#02034 Здравко Симеонов Здравков Столична 
община

#01082 Златина Нейчева Йорданова Бяла
#03435 Иван Александров Иванов Смядово
#01083 Иван  Димитров  Мисир-

джиев
Попово

#04432 Иван Димитров Стоименов Варна
#01012 Иван Динев Кирчев Гълъбово, 

Опан
#05214 Иван Красимиров Енима-

нев
Сливо поле

#01322 Иван Маргаритов Бакалов Свиленград
#04406 Иван Митков Иванов Смолян
#04906 Иван Руменов Пенев Кайнарджа, 

Алфатар, 
Дулово

#06817 Иван Руменов Шумков Столична 
община, 
Благоевград

#06506 Иванка Крумова Маргарова „Марица“
#04509 Илве Фаикова Спахиева Хаджиди-

мово
#04699 Илин Любомиров Солаков Разград
#04503 Илиян Христов Парашке-

вов
Варна

#05101 Ирена  Юлиянова  Семер-
джиева

Варна

#03017 Искра Валентинова Тонева Годеч
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Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#06564 Йоана Андонова Топчиева Провадия

#03171 Йордан Иванов Демирев Столична 
община

#06610 Йорданка Стоянова Драги-
нова-Бояджиева

Гоце Делчев

#01887 Йошка Йотова Михайлова Кюстендил

#01729 Камен Здравков Жейнов Добрич

#02887 Кирилка Стоянова Димов-
ска

Столична 
община

#00040 Константин Видинов Хрис- 
тов

Белица, 
Струмяни

#02962 Константин Димитров Бож-
ков

Пловдив

#02022 Константин  Михайлович 
Якубович

Сунгурларе

#03115 Костадин Димитров Чотов Лясковец

#00483 Красимир Йорданов Попов Елена

#04635 Кристиан Николаев Ярич- 
ков

Столична 
община

#02482 Кръстин Стефанов  Запря-
нов

Кирково

#01093 Кръстьо Любенов Танков Пазарджик

#01094 Лазар Тодоров Ковачев Пещера

#06368 Лили Тихомирова Чернева-
Димитрова

Варна

#04272 Лора Стефанова Бъчварова Велико 
Търново, 
Две могили

#05322 Лъчезар Красимиров Кос-
тов

Търговище

#01290 Любомир  Димитров  Ого-
релков

Благоевград

#00889 Люция  Тодорова  Декова-
Николова

Габрово

#02697 Малина  Миленкова  Дон-
чева

Созопол

#02591 Мано Николов Лазаров Доспат

#05961 Манол Розалинов Гьопсов Пловдив

#03028 Мануел Димитров Манолов Ракитово 

#05152 Мануела Раймонд Сарнук Пловдив

#05084 Мануела Тихомирова Елен-
кова

Ботевград

#01489 Маргарита Илиева Илиева Столична 
община

#03441 Мариана  Атанасова  Пер-
фанова

Девин

#00862 Мариана Кирилова Исусо-
ва-Кучева

Плевен

#02281 Марий Костадинов Гаджев Куклен

#04903 Марин Ганчев Неделчев Силистра

#06459 Марио Бойков Дойчинов Аксаково

#00169 Мария  Ангелова  Ненова-
Трифонова

Долна 
Митрополия

#04771 Мария Георгиева Стоянчева Радомир

Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#00773 Мария Друмева Николова Ситово

#02939 Мария Събчева Томасен Невестино

#03424 Мария Христова Атанасова Троян

#05209 Мехмед Метин Мюмюн Джебел

#04609 Милена Живкова Златева Варна

#03136 Милена Тодорова Будинова Столична 
община

#05619 Минчо Колев Петков Ловеч

#05302 Мирела Николова Тотева Русе

#06120 Мирослав Димитров Здрав-
ков

Горна 
Малина

#05285 Мирослав Красимиров Ор-
лоев

Каварна

#00103 Митко Иванов Славчев Димово

#00170 Митко Киранов Дончев Гулянци

#06045 Михаела Пламенова Йон-
чева-Райчинова

Стамболий-
ски

#04256 Младен Жечков Янкулов Трън

#05500 Нежля Неджати Амди-Га-
нева

Община 
Крушари

#02023 Никола Георгиев Ликома-
нов

Приморско

#05808 Николай Василев Василев Стара Загора

#05577 Николай  Димитров  Ни-
колов

Банско

#03030 Николай Иванов Орешков Несебър

#03269 Николай Иванов Симеонов Върбица, 
Нови Пазар

#01097 Николай Йорданов Мано-
лов

Хаджиди-
мово

#03064 Николай  Красимиров  Ку-
царов

Ветрино

#01654 Николай Кръстев Малаков Велико 
Търново

#01063 Николай  Младенов  Мла-
денов

Панагюрище 

#05752 Николай Стоянов Диков Столична 
община

#04993 Николета  Андреева  Доб- 
рева

Борово

#01644 Огнян Йорданов Карасто-
янов

Златарица

#01895 Павел Йорданов Михайлов Бобошево, 
Тетевен

#03788 Павла Тончева Тончева Хасково

#01907 Пенка Асенова Господинова Бойчиновци

#03639 Петко  Валентинов  Про-
данов

Септември, 
Лесичово

#01164 Петко Иванов Прокопиев Асеновград

#02047 Петко Петров Гечев Приморско

#01524 Петър Николов Петров Добрич

#01723 Петър Огнянов Петров Брезник

#00172 Петър Тодоров Петров Пордим
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Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#01658 Петър Филипов Влахов Мъглиж и 

Гурково
#06267 Петя Кирилова Гъркова Благоевград
#04663 Пламен Димитров Георгиев Шумен
#00932 Пламен Друмев Йорданов Варна
#01662 Пламен Иванов Станчев Брегово, 

Ново село
#03640 Пламен Илиев Василев Бургас
#00582 Пламен Ламбрев Попов Сливница
#06180 Пламен Николаев Михал-

ски
Хисар

#00976 Пламен Тотев Маринов Борово, 
Тутракан 

#04723 Пламен Ценков Пенев Община 
Севлиево

#00174 Пламенка Георгиева Цаче-
ва-Агалова

Червен бряг

#01487 Радка Василева Стефанова Брезово
#04669 Радостина  Милчева  Ми-

халева
Варна

#02322 Райна Стоянова Димитрова Столична 
община

#05237 Ралица Маринова Маринова Ловеч
#03167 Ралица Румянова Лозанова Ябланица
#02827 Ралица  Христова  Михай-

лова
Столична 
община

#05067 Росен Стефанов Чанков Кресна
#01025 Росица  Бенева  Мъглова-

Войчева
Раднево

#03377 Румен Иванов Троев Средец
#03387 Румен Стефанов Стефанов Пазарджик
#02130 Светлана Лвовна Спасова Омуртаг, 

Антоново
#05831 Светломир Генков Колев Козлодуй
#02216 Светослав Иванов Иванов Садово
#01830 Светослав Иванов Фъсов Пловдив
#04582 Силвия Димитрова Петрова Аксаково
#04727 Силвия Христова Славова Хитрино
#02536 Симеон Борисов Симеонов Столична 

община
#05377 Симеон Михайлов Симео- 

нов
Варна

#05264 Симеон Радмилов Карасто-
янов

Исперих, 
Цар Калоян

#01331 Слави Христозов Славов Пловдив
#01892 Славка  Петкова  Петкова-

Орманкова
Дупница

#01026 Снежана Георгиева Петро-
ва-Стоянова

Твърдица

#04248 Соня Атанасова Андонова Пловдив
#04851 Станимир Владимиров Ве-

личков
Полски 
Тръмбеш

#05357 Станимир Станиславов 
Тонев

Челопеч

Рег. № Име, презиме, фамилия Обхват на 
ограниче- 

нието
#03310 Станимир  Чавдаров  Бур- 

назов
Провадия

#01145 Станислав Петров Луков Ардино

#06803 Стела Антонова Тодорова Столична 
община

#05246 Стела Илиева Ламбова Приморско

#03826 Стефан Димитров Антонов Сандански

#03309 Стефан Димитров Димит- 
ров

Столична 
община

#01876 Стефан Христов Обрешков Кубрат

#01893 Стефанка Панайотова Очи-
палска

Трекляно

#04882 Стилияна Гошева Гочева Вълчи дол

#05323 Стоян Георгиев Петков Аксаково

#03856 Стояна Александрова Чав- 
дарова

Кюстендил

#05239 Танер Давуд Моллаахмед Кърджали

#01571 Теменуга Николова Барбова Малко 
Търново

#04813 Тихомир Огнянов Райчев Бургас

#01533 Тодор Анреев Енев Велинград

#04511 Тодор Емилов Динев Симитли

#00185 Тошо Стефанов Станев Долни 
Дъбник

#02687 Филип Евгениев Филипов Карлово

#05444 Хатидже Бекир Ахмед-Ха- 
джиева

Столична 
община

#03674 Христина Славчева Райчева Столична 
община

#03699 Христина Стефанова Сте-
фанова

Сопот

#05240 Христина  Хараламбиева 
Чангулева

Перник

#03339 Християн  Людмилов  Ге-
оргиев

Столична 
община

#02379 Христо Вълчев Петков Пловдив

#02218 Христо Милчев Илиев Грамада

#05588 Христослав Антонов Цонев Търговище

#05544 Цветан Нейков Иванов Казанлък

#01104 Цветанка Тодорова Илиева Перущица

#06499 Цветина  Сергеева  Криво-
шиева

Летница

#04791 Чавдар Георгиев Кьолов Раковски

#03619 Чавдар Найденов Спасов Враца

#05850 Шебан Хилмиев Билянов Рудозем

#04889 Юлиан Мирославов Павлов Свищов

#01873 Юлияна Иванова Агушева Угърчин, 
Летница

#05200 Юсуф Аляетдин Налбант Момчилград

#05853 Яна Данаилова Колева Столична 
община

#03519 Яна Димитрова Желязкова Пловдив

#04508 Яна  Светлозарова  Рафаи- 
лова

Каолиново
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ТОМ  ЧЕТВЪРТИ,  РАЗДЕЛ  ПЪРВИ – ЛАНД-
ШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА 
ПРОЕКТАНТСКА  ПРАВОСПОСОБНОСТ  ПО 

ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег. № Име, презиме, фамилия
#04180 Александър Борисов Шопов
#03907 Александър Любенов Александров
#04042 Александър Манчев Калев
#04163 Александър Петров Недев
#04902 Александър Яворов Тодоров
#04821 Анатоли Цветанов Цветков
#03913 Ангел Димитров Богданов
#05593 Анита Михайлова Янева
#04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова
#04101 Анна Стоянова Бакалова
#04128 Анриета Генчева Георгиева
#04026 Атанас Петров Стоянов
#05172 Биляна Дочкова Лесидренска
#03881 Биляна Иванова Иванова
#04366 Бистра Радославова Василева
#05617 Богдан Рашков Робев
#04212 Борислава Любомирова Григорова
#05097 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
#03982 Боряна Артинова Татеосова
#06626 Боряна Емилова Василева
#04047 Валентин Георгиев Уруков
#04675 Валентина Александрова Леонтиева
#03960 Ваня Димитрова Кирилова
#04043 Васил Асенов Стефанов
#04105 Васил Димитров Найденов
#03878 Васил Стефанов Василев
#04144 Велина Симеонова Симеонова
#03953 Веляна Константинова Найденова
#04920 Венета Тодорова Георгиева
#03961 Венета Тодорова Тенчева
#05519 Венцислав Иванов Андонов
#04030 Вера Георгиева Дянкова
#04074 Вероника Крумова Алексиева
#06138 Весела Тодорова Дръндева
#04014 Веселин Белчев Василев
#05957 Веселин Йорданов Йорданов
#04126 Веселин Малинов Шахънов
#03887 Веселин Петров Рангелов
#03914 Веселин Янков Хаджиев
#03942 Веселина Костова Калайкова
#03940 Веселина Маринова Бацова
#05757 Веселина Руменова Блажева
#04085 Веселина Спасова Заркова-Влади-

мирова
#04644 Виктор Венциславов Христов
#03975 Виктор Димитров Шонев
#04021 Виктория Георгиева Ружева
#04059 Виолета Ваньова Ставрова
#04055 Галина Атанасова Стоянова
#04037 Галина Георгиева Николова
#04165 Галина Иванчева Янчева
#03915 Галина Христова Рачева
#03945 Ганчо Иванов Бакалов
#04009 Георги Емилов Иванов

Рег. № Име, презиме, фамилия
#04307 Георги Захариев Кръстев
#04213 Георги Любомиров Шебов
#05851 Георги Руменов Ранчев
#05504 Гергана Росенова Вълканова
#04006 Григор Георгиев Перчиклийски
#04832 Даниел Ристоманов
#06000 Даниела Венциславова Стайкова
#03885 Даниела Климентова Хараламбиева
#05728 Даниела Красимирова Кавалджиева
#03902 Даниела Петрова Гинчева
#05404 Дарина Кирчева Димитрова
#03910 Деница Георгиева Мишева
#04048 Деница Иванова Русева
#04137 Деница  Маринчева  Топчиева-Де-

нева
#06222 Деничка Манолова Манолова
#05819 Десислав Георгиев Евлогиев
#04211 Десислава Веселинова Вълева
#04290 Десислава Георгиева Деведжиева
#04071 Десислава  Георгиева  Кашкавал-

джиева
#04133 Десислава Иванова Данчева
#05175 Десислава Николаева Танчева
#06404 Десислава Петрова Лунчева
#06408 Деян Атанасов Танев
#04083 Диана Красимирова Рангелова
#03930 Диана Стефанова Копринска
#04024 Диана Стоянова Чолакова
#03980 Димитринка Иванова Берберова
#05112 Димитър Петров Милушев
#04155 Димо Михайлов Петров
#01283 Димо Михалев Димов
#04066 Добрина Георгиева Андреева
#04883 Добромира Гачева Лулчева
#03879 Донка Михайлова Диловска
#04084 Драгомир Младенов Апостолов
#03900 Ева Илиева Нешева-Кръстева
#04020 Евелина Веселинова Пилукова
#05018 Екатерина Иванова Антова
#05533 Елена Сергеева Младенова
#03965 Елица Данаилова Христова
#04050 Елка Ганчева Ганчева
#03892 Емил Николов Галев
#04016 Емил Юлиянов Георгиев
#04715 Жана Георгиева Иванова
#04044 Жечка Петрова Георгиева
#03911 Живко Борисов Антов
#05515 Златина Дончева Христова
#04092 Златина  Костова  Попова-Юзба-

шиева
#03944 Златка Николова Златкова
#06738 Зорица Луджева
#03935 Зорка Андонова Лилова
#05944 Ива Юриева Стоянова
#04011 Ивайло Димитров Мизов
#03883 Ивайло Свиленов Гогов
#04148 Иван Василев Дучев
#04253 Иван Георгиев Чолаков
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Рег. № Име, презиме, фамилия
#03983 Иван Пеев Райков
#04103 Ивелина Бориславова Радилова
#03905 Иглика Недялкова Минчева
#04076 Илия Рангелов Керкенезов
#05796 Илиян Григоров Илиев
#04003 Илияна Владимирова Петрова
#04174 Илона Стоянова Коцопулос
#03894 Ирена Красимирова Йорданова
#04475 Ирена Стефанова Стойнева
#04125 Ирина Александрова Главинова
#05878 Ирина Георгиева Георгиева
#03985 Ирина  Йорданова  Иванова-Васи-

лева
#06743 Ирина Йорданова Тилева
#04140 Ирина Начкова Йорданова
#04022 Ирина Стефанова Генова
#04229 Йоанна Петрова Стойкова
#03896 Йордан Стефанов Караколев
#03916 Йорданка Дойчева Гецова
#04166 Йорданка Маринова Григорова
#06683 Калина Райчева Райчева
#03966 Калинка Георгиева Даракчиева
#04251 Калинка Павлова Павлова
#04068 Калинка Цветанова Николова
#03943 Камен Любомиров Попов
#06086 Катерина Пламенова Храненикова
#03958 Катя Иванова Цветкова
#03908 Катя Михайлова Такова
#03987 Констанца Димитрова Деянова
#04038 Корнелия Константинова Маторова-

Харитонова
#04200 Красимир Златков Куюмджиев
#05074 Кристина Бянова Бянова
#03999 Кристина Димитрова Андреева
#04177 Лена Емилова Георгиева
#05331 Лилия  Атанасова  Георгиева-Гав- 

раилова
#05035 Лилия Красимирова Язова
#04053 Лилияна Николова Георгиева
#06533 Люба Валентинова Ликова
#04095 Любима Димитрова Карачева
#06310 Малена Бойкова Арсова
#03917 Мариана Евгениева Чакърова
#04124 Мариана  Михайлова  Михайлова-

Иванова
#04801 Мариета Стойчева Литарска
#04001 Марин Николов Мерекьов
#03993 Марин Радославов Койнов
#04100 Марина Жекова Матева
#04010 Мария Борисова Михайлова
#04081 Мария Валентинова Станкова
#06691 Мария Василева Главчева
#03955 Мария Иванова Узунова
#03912 Мария Илиева Генова
#05071 Мария Неделчева Попова
#06011 Мария Огнянова Василева
#04291 Мария Петкова Грозева
#05709 Мария Петрова Стефанова

Рег. № Име, презиме, фамилия
#05431 Мария Петрова Цветанова
#05729 Мария Пламенова Цекова
#03957 Мария Стефанова Гуркова
#05818 Марияна Костадинова Димитрова
#04641 Марта Кирилова Костова
#03984 Маруся Йорданова Нокова
#03981 Мая Георгиева Чолева
#04073 Мая Йорданова Томова
#03938 Мая Райкова Попова
#05741 Методи Божидаров Рударски
#03970 Миглена Василева Карамочева
#04127 Милен Динков Сариев
#03997 Милена  Анатолиева  Младенова-

Стоименова
#03906 Милена Йорданова Иванова
#04096 Мирела  Йорданова  Димитрова-

Дуйар
#06443 Мирела  Тодорова  Керанова-Трен-

дафилова
#03899 Мирослава Гунева Николова
#04000 Мирослава Николова Мерекьова
#04046 Митко Грозев Грозев
#04141 Митко Иванов Начев
#03998 Младен Чавдаров Танов
#03924 Надежда Петрова Папазова
#03978 Надя Емилова Попова
#04052 Надя Станиславова Делчева
#03890 Наталия Бориславова Борисова
#04054 Николай Георгиев Михайлов
#05751 Николай Ясенов Николов
#04134 Нина Тодорова Ангелова
#05648 Ния Иванова Иванова
#04132 Павел Тодоров Симеонов
#04049 Павлина Валентинова Николова
#06361 Паола Християнова Станева
#05493 Паула Веселинова Малковска
#04131 Пенчо Кръстев Добрев
#04183 Петя Димитрова Нановска
#04099 Петя Костадинова Гроздева
#05480 Петя Красимирова Терзиева
#04497 Пламен Антонов Ненов
#04025 Пламен Влаев Матеев
#04210 Радка Грудева Тодорова
#04008 Радка Денчева Недялкова-Иванова
#05095 Радоил Дончев Рапалов
#03933 Ралица Николаева Павлова
#03920 Ралица  Стоянова  Танкова-Богда-

нова
#03882 Рая Любенова Борисова
#04175 Регина Николаева Лазарова
#03956 Росен Ангелов Гурков
#06307 Росен Стоянов Стоянов
#03948 Росица Петрова Петрова
#04060 Румен Димитров Низамов
#04453 Сава Тодоров Караманолов
#03992 Саша Светлозарова Рулинска
#04088 Светла Стоянова Сотирова
#04082 Светлана Викторовна Анисимова
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Рег. № Име, презиме, фамилия
#04793 Светозар Славов Николов

#05378 Светослав Петров Стойнев

#04089 Свобода Константинова Джелебова

#05548 Силвена Тончева Стойкова

#04187 Силвия  Николаева  Маджарова-
Хорозова

#04017 Силвия Петрова Дряновска

#04474 Симеон Георгиев Георгиев

#04098 Симеон Михалев Божилов

#04045 Снежинка Димитрова Христова

#04135 Снежка Асенова Каратотева

#03937 Соника Любомирова Дертлийска

#04087 Соня Христова Христева-Петкова

#03973 Спартак Любенов Киров

#03923 Станимир Христов Шаламанов

#03895 Стефан Василев Стефанов

#06085 Стефан Димитрoв Милев

#03986 Стефка Ангелова Ангелова

#06016 Стефка Тодорова Георгиева

#04057 Стефка Тодорова Станчева

#04153 Стоя Тодорова Иванова

#05139 Стоян Ангелов Янчев

#04058 Стояна Каменова Кириш

#03898 Стоянка Недкова Гигова

#04149 Теодора Иванова Ангелова

#04419 Теодора Иванова Михова

#05030 Теодора Кирилова Хаджиева

#04145 Теодора Николова Бонева

#04204 Теодора Христова Минчева

#04002 Тодор Руменов Каменов

#04039 Тодор Славчев Добрев

#04227 Тодорка Иванова Русева

#06200 Томас Гарабед Ахчиян

#03893 Фани Светославова Ичева

#04205 Христина Димитрова Гераскова

#04015 Христина Стефанова Киримидчиева

#04077 Христо Димитров Трендафилов

#05605 Христо Иванов Ангелов

#06348 Христо Иванов Дянков

#04184 Христо Недялков Недялков

#04556 Цанко Василев Коцев

#04079 Цветан Ангелов Цветанов

#06629 Цветан Владимиров Михайлов

#03941 Цветана Михайлова Бозарова

#04365 Цветелина Николова Йорданова

#03968 Ценка Пенкова Кунева

#04436 Чана Стефанова Лозева

#05375 Яна Иванова Божкова

ТОМ  ЧЕТВЪРТИ,  РАЗДЕЛ  ВТОРИ – ЛАНД-
ШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА 
ПРОЕКТАНТСКА  ПРАВОСПОСОБНОСТ  ПО 
ПАРКОУСТРОЙСТВО  СЪГЛАСНО  ЧЛ. 230, 

АЛ. 3 И 4 ОТ ЗУТ 
Рег.№ Име, презиме, фамилия Обхват на 

ограниче- 
нието

#04070 Амада Богомилова Колчева Пловдив

#03951 Ани Иванова Цонинска Столична 
община

#03928 Асен Петров Илиев Столична 
община

#04097 Биляна  Огнянова  Димит- 
рова

Стара Загора

#04825 Ваня Драгомирова Монева Ямбол

#04650 Диляна  Кънчева  Маран-
гозова

Бургас

#05774 Евдокия Стефанова Бори-
сова

Столична 
община

#04176 Емилия  Николова  Кючу-
кова

Сливен

#05275 Иглика Василева Недялкова Столична 
община

#03949 Ирена  Иванова  Пелова-
Александрова

Столична 
община

#03988 Любомир Тодоров Иванов Монтана

#04173 Надежда Николаева Хари-
занова-Панталеева

Варна

#06684 Недялка  Георгиева  Тодо-
ранова

Столична 
община

#04230 Никола  Христов  Попкос-
тадинов

Гоце Делчев

#05877 Панайот Киров Панайотов Бургас

#03996 Радка Ангелова Якимова Столична 
община

#04032 Румяна Илиева Тодорова Варна

#04152 Светлана  Климентова  Та-
нева

Бургас

#03922 Соня Славчева Георгиева Пловдив

#05807 Стилиян Руменов Борисов Макреш

#03939 Стоян Йорданов Йорданов Столична 
община

#05063 Хера  Константинова  Си-
мидчиева-Узунова

Пловдив

ТОМ ПЕТИ,  РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ 
С  ПРИДОБИТА  ПЪЛНА  ПРОЕКТАНТСКА 
ПРАВОСПОСОБНОСТ  ПО  УСТРОЙСТВЕНО 

ПЛАНИРАНЕ

Рег. № Име, презиме, фамилия

#04410 Ангел Петров Буров

#05703 Антон Сашев Астаков

#04498 Бойко Минчев Кермекчиев
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Рег. № Име, презиме, фамилия

#04270 Виргиния Кръстева Симеонова

#00198 Георги Иванов Селенски

#06630 Диана Петкова Иванова

#06116 Иван Стефанов Цвикев

#06710 Ирина Георгиева Мутафчийска

#04408 Катя Радостинова Димитрова

#05258 Любомир Георгиев Петров

#05429 Михаил Антоанов Николов

#04330 Надежда Петкова Петкова

#06668 Николай Тошков Енчев

#04767 Нурхан Шукри Реджеб

#05472 Петко Стефанов Маринов

#04331 Петя Тодорова Янчовичина

#06550 Пламен Красимиров Апостолов

#05688 Симеон Василев Луков

#06551 Теодора Стефанова Павлова

ТОМ  ПЕТИ,  РАЗДЕЛ  ВТОРИ – УРБАНИСТИ 
С  ПРИДОБИТА  ПЪЛНА  ПРОЕКТАНТСКА 
ПРАВОСПОСОБНОСТ  ПО  УСТРОЙСТВЕ-
НО ПЛАНИРАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 

И 4 ОТ ЗУТ 
#05658 Стела  Любомирова  Лиш-

кова
Благоевград

907

18. – Съдийската колегия на Висшия съде-
бен съвет:

1.  Открива  на  основание  чл. 167,  ал. 2  от 
Закона за съдебната власт процедури за избор 
на административни ръководители в органите 
на съдебната власт, както следва: 

1.1.  Административен  ръководител – пред-
седател  на  Административния  съд – София-
град – изтичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Враца – из-
тичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Ловеч – из-
тичащ мандат.

1.4. Административен  ръководител – пред-
седател на Административния съд – Русе – из-
тичащ мандат.

1.5. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Шумен – из-
тичащ мандат.

1.6.  Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Видин – из-
тичащ мандат.

1.7. Административен  ръководител – пред-
седател  на  Административния  съд – Силист-
ра – изтичащ мандат.

1.8.  Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Сливен – из-
тичащ мандат.

1.9.  Административен ръководител – пред-
седател  на  Административния  съд – Търгови-
ще – изтичащ мандат.

2.  В  едномесечен  срок  от  датата  на  обна-
родване  на  свободните  длъжности  в  „Държа-
вен  вестник“  предложения  за  назначаване  на 
административни ръководители на съответния 
орган на съдебната власт могат да се подават: 
в администрацията на Висшия съдебен съвет; 
по електронен път с квалифициран електронен 
подпис на официалния имейл адрес на Висшия 
съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез ли-
цензиран  пощенски  оператор  на  официалния 
адрес  на  Висшия  съдебен  съвет – гр.  София, 
ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана 
от кандидата; копие от диплома за завършено 
висше образование по специалността „Право“; 
копие от удостоверение за придобита юридическа 
правоспособност;  медицинско  удостоверение, 
издадено в резултат на извършен медицински 
преглед,  че  лицето  не  страда  от  психическо 
заболяване;  концепция  за  работата  му  като 
административен  ръководител,  която  трябва 
да  съдържа:  лична  мотивация  за  заемане  на 
длъжността,  анализ  и  оценка  на  състоянието 
на  органа  на  съдебната  власт,  очертаване  на 
достиженията и проблемите в досегашната му 
дейност, набелязване на цели за развитието и 
мерки за тяхното достигане; удостоверение от  
Националната следствена служба, Столичната 
следствена  служба  или  от  окръжните  след-
ствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка 
на кандидата имат отношение към професио-
налните или нравствените му качества.
1027

19. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220022-091-0000024/31.01.2022 г. възлага на 
Благовест Сергеев Калоянов, ЕГН 7512026281, 
следния недвижим имот: УПИ, урегулиран по-
землен имот, парцел I-456 в кв. 30 по плана на 
с. Радотина, площ 525 кв. м, с граници: улици 
от три страни и УПИ II-456; УПИ, урегулиран 
поземлен имот, парцел II-456 в кв. 30 по плана на 
с. Радотина, площ 750 кв. м, заедно с построена 
в имота двуетажна масивна жилищна сграда с 
площ  75 кв. м,  с  граници:  улица,  УПИ  I-456, 
улица, УПИ ІІІ-455 и УПИ XIV-453. Имотът се 
намира в с. Радотина,  ул. Димитраки Хаджи-
тошев № 45, община Ботевград, област София.
981

26. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, офис 
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имо-
ти  с  изх.  № С210015-095-0000030/29.12.2021 г. 
възлага  на  Цветелина  Божидарова,  адрес: 
Плевен,  ул. Бяло  море  № 006,  вх.  Б,  ет.  03, 
ап.  009,  следния  недвижим  имот:  786/1347 
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идеални части от поземлен имот с идентифи-
катор  56722.659.1026,  последно  изменение  на 
кадастралните регистри, засягащо поземления 
имот – Заповед № КД-14-15-41 от 25.02.2009 г. на 
началника на СГКК – Плевен, с административен 
адрес: Плевен, ул. Дойран № 128 – 134, целият 
с площ 1347 кв. м, с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване:  високо  застрояване  (над  15 м),  стар 
идентификатор  5162,  5163,  5164,  5168, кв. 395, 
парцел І, при съседи: 56722.659.360, 56722.659.364, 
56722.659.1030,  56722.659.1029,  56722.659.1028, 
56722.659.361, 56722.659.356 и 56722.659.848, съглас-
но скица на поземления имот № 2601/22.10.2010 г., 
одобрена със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на  и.д.  на  АГКК,  за  сумата  460  596 лв.  Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
1025 

3. – Техническият университет – София, 
обявява  конкурс  за  Департамент  за  квалифи-
кация  и  професионално  развитие  на  учители 
(ДКПРУ) – Сливен, за академичната длъжност 
професор  по  професионално  направление  4.5. 
Математика, специалност „Диференциални урав-
нения“ – един, за нуждите на ДКПРУ –  Сливен, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки 
ресурси“, тел. 044 667 323.
1008

1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурси за допълнителен прием на док-
торанти за учебната 2021/2022 г. съгласно  Реше-
ние № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г.:

Област на висше образование, 
професионално  направление, 

докторска програма

Образователна 
и научна сте-
пен „доктор“

редов-
но

задоч-
но

3. Социални, стопански и правни науки

3.6. Право

Теория  на  държавата  и 
правото. История на поли-
тическите и правни учения

1

Гражданско  и  семейно 
право

1 1

3.7. Администрация и управление

Организация и управление 
на производството (индус-
трия)

1

Социално управление 2

4. Природни  науки,  математика  и  инфор-
матика

4.5. Математика

Математическо моделира-
не и приложение на мате-
матиката

1

Област на висше образование, 
професионално  направление, 

докторска програма

Образователна 
и научна сте-
пен „доктор“

редов-
но

задоч-
но

4.6 Информатика и компютърни науки

Информатика 1

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Механизация  и  електри-
фикация  на  растениевъд-
ството

2

Хидравлични  машини, 
системи и хидромеханика

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация 1

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Автоматизация на области 
от нематериалната сфера

2

Автоматизирани  системи 
за обработка на информа-
ция и управление

1

Комуникационни  мрежи 
и системи

1

Теоретични основи на ко-
муникационната техника

1

9. Сигурност и отбрана 

9.1. Национална сигурност

Организация и управление 
на  сигурността  и  опазва-
нето на обществения ред

1 3

Общо 17 4
Срок за подаване на документи – 2 месеца от 

обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се  подават  в  отдел  „Развитие  на  академичния 
състав“,  тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, 
каб. 1.334. Справки: http://www.uni-ruse.bg/ – Кад-
рово развитие – конкурси за докторанти.
1007

32. – Столичната общинска агенция за при-
ватизация и инвестиции  на  основание  чл. 30 
от  ЗПСК  обявява,  че  през  януари  2022 г.  са 
извършени следните продажби:

1 .   По з емлен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
68134.4358.513 в УПИ, отреден за „КОО, ОЖС, 
паркинги,  подземни  гаражи  и  културен  цен-
тър“, кв. 35,  м. Ж.к.  Люлин – 8  м.р.,  София, 
ж.к. Люлин – 8  м.р.,  общински  нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Люлин“, продаден 
на „Сити Хоум Парк“ – ЕООД, представлявано 
от Веселин Атанасов Чолаков, за 907 350 лв. На 
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 
върху  достигнатата  на  търга  цена  е  начислен 
20  %  ДДС  в  размер  181  470 лв.  Продажната 
цена на обекта с ДДС е в размер 1 088 820 лв., 
изплатени изцяло от купувача.
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Върховният касационен съд,  гражданска  и 
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК 
съобщава на интересуващите се страни, че в от-
крито съдебно заседание през април 2022 г. ще се 
разгледат посочените по-долу дела по отделения 
и дати, както следва:

НА 4.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1481/2020,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2086/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от „Банка ДСК“ – АД, Варна, бул. Съборни 42, ет. 2, 
срещу Цветелина Георгиева Велева чрез адвокат 
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.

Първо търговско отделение, 1795/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
50/2020 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от „Симонови“ – ООД, чрез адвокат 
Андрей Андреев, София, ул. Дунав 13, ет. 2, сре-
щу „61 Ко“ – ООД, чрез адвокат Атанас Костов, 
Пловдив, ул. Цоко Каблешков 10, ет. 2, офис 4.

НА 5.04.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
3111/2021, по касационна жалба срещу решението 
по  гр. дело  209/2021  по  описа  на  Окръжен  съд 
Хасково, подадена от Основно училище „Христо 
Смирненски“ чрез адвокат Елена Златева, Шумен, 
ул. Поп Андрей 18, срещу Михаил Ставрев Паска-
лев чрез адвокат Господинка Пейчева, Хасково, 
ул. Враня 2.

НА 6.04.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
546/2021,  по  касационна  жалба  срещу  решени-
ето  по  гр. дело  648/2020  по  описа  на  Окръжен 
съд Сливен, подадена от Стойка Митева Русева 
чрез адвокат Галя Хачадурян, Сливен, бул. Цар 
Освободител 30, ап. 4, срещу Станка Йорданова 
Ненчева  чрез  адвокат Елена Христова, Сливен, 
ул. Великокняжевска 38.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
2007/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 15317/2019 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от „ОТП Факторинг Бъл-
гария“ – ЕАД, чрез юрисконсулт Николета Шере-
метева, София, бул. Шипченски проход, бл. 240, 
вх. В, партер, срещу Людмила Христова Тодорова 
чрез адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспа-
рух 60, ет. 3, ап. 2; Адела Петрова Петрова чрез 
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, 
ет. 3,  ап. 2;  Галина  Милославова  Чомпова  чрез 
адвокат Георги Вълев, София, ул. Хан Аспарух 60, 
ет. 3, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 
2820/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 606/2020 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от Община Белоградчик чрез адвокат Рени 
Христова Длъгнекова, Видин, ул. Шести септември 
5, срещу Елка Тодорова Лозанова-Петрович чрез 
адвокат Ирена Стефанова Александрова, Видин, 
ул. Княз Борис Първи 2.

НА 11.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 
2417/2021, по касационна жалба срещу решението 

2 .   По з емлен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
68134.8554.1680  в  УПИ  I – „за  КОО“, кв. 76, 
м. Враждебна-юг,  София , к в. Враждебна , 
бул. Ботевградско  шосе,  м. VII-38-II,  общин-
ски  нежилищен  имот,  стопанисван  от  Район 
„Кремиковци“, продаден на „ТОТИМ“ – ООД, 
представлявано  от Емил Тодоров  Тодоров,  за 
62 000 лв.  На  основание  чл. 2,  т. 1  и  чл. 66, 
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга 
цена е начислен 20 % ДДС в размер 12 400 лв. 
Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 
74 400 лв., изплатени изцяло от купувача.

3 .   По з емлен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
68134.8554.1682  в  УПИ  I – „за  КОО“, кв. 76, 
м. Враждебна-юг,  София , к в. Враждебна , 
бул. Ботевградско  шосе,  при  детелината  с 
бул. Владимир  Вазов,  общински  нежилищен 
имот,  стопанисван  от  Район  „Кремиковци“, 
продаден на „ТОТИМ“ – ООД, представлявано 
от Емил Тодоров Тодоров, за 73 650 лв. На ос-
нование чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС 
върху  достигнатата  на  търга  цена  е  начислен 
20 % ДДС в размер 14 730 лв. Продажната цена 
на обекта с ДДС е в размер 88 380 лв., изплатени 
изцяло от купувача.
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47. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 756 по 
протокол № 43 от 21.11.2021 г. на СОС е одобрен 
проект  за  подробен  устройствен  план:  проект 
за изменение на плана за регулация  (ИПР) на 
м. С. Бистрица, в.з. Манастира, район „Панчаре-
во“, кв. 4м, УПИ XIII-1664, 1964, 2010 за създаване 
на нови УПИ XIII-3401 –  „за ЖС“, УПИ XXIV-
3401 – „за  ЖС“,  и  УПИ  XXV-3401 – „за  ЖС“, 
поземлен имот с идентификатор 04234.6966.3401 и 
изменение на плана за улична регулация на улица 
от о.т. 42а до о.т. 43 и създаване на нова задънена 
улица от о.т. 43а (нова) – о.т. 43б (нова) – о.т. 43в 
(нова) – о.т. 43г (нова) до о.т. 43д (нова); проект 
за план  за регулация за урегулиране на позем-
лен  имот  с  идентификатор  04234.6937.2221  по 
КККР за създаване на нов УПИ XXIII-2221 – „за 
ЖС“, кв. 4м, и свързаното с това изменение на 
плана  за    регулация  на  контактни  УПИ  XV-
1663A и УПИ XVI-2103 от кв. 4м, м. С. Бистрица, 
в.з. Манастира;  проект  за  план  за  застрояване 
на нови УПИ XIII-3401 – „за ЖС“, УПИ XXIV-
3401 – „за ЖС“, УПИ XXV-3401 – „за ЖС“, и УПИ 
XXIII-2221 – „за ЖС“, кв. 4м, м. С. Бистрица, в.з. 
Манастира; план-схеми за мрежите и съоръжени-
ята на техническата инфраструктура по чл. 108, 
ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“ и „Елек-
троснабдяване“. Решението и одобреният проект на 
подробен устройствен план са публикувани на ин-
тернет страницата на Столичната община – Нап- 
равление „Архитектура и градоустройство“ (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 Админи-
стративния съд – София-град, в 30-дневен срок 
от съобщаването. Жалбите се подават в Район 
„Панчарево“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция  „Правно-норма-
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
994
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по гр. дело 359/2020 по описа на Окръжен съд 
Перник,  подадена  от Камен Крумчов Йончев 
чрез адвокат Любен Димитров, София, ул. Ген. 
Паренсов 53; Иво Крумов Йончев чрез адвокат 
Любен Димитров, София, ул. Ген. Паренсов 53; 
Цветанка Йончева Любенова чрез адвокат Любен 
Димитров, София, ул. Ген. Паренсов 53, срещу 
Светлозар  Стефанов  Николов  чрез  адвокат 
Венета Петрова, Брезник,  ул. Георги Бунджу-
лов 44; Оливера Пламенова Любенова, Перник, 
ул. Минск, бл. 9, вх. А, ет. 4, ап. 12.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
2555/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1888/2020 по описа на Окръжен 
съд  Пловдив,  подадена  от  Недялко  Христев 
Шилев,  Пловдив,  пл.  Кочо  Честименски  2Б, 
ет. 5;  Къймет Невзатова Шерифова, Пловдив, 
пл. Кочо Честименски 2Б, ет. 5, срещу Мария 
Георгиева Томова чрез адвокат Даниела Маджар-
Томова,  Пловдив,  бул. Шести  септември  159, 
ет. 3, ап. 23; Георги Димитров Райчев, Пловдив, 
бул. Източен 57; Гергана Костадинова Райчева, 
с. Крумово, област Пловдив, ул. Цар Иван Асен 
Втори  3; Янко Димитров Райчев,  с. Крумово, 
област Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 3.

НА 11.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 893/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
14514/2019 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от ЗАД „Булстрад Живот Виена Ин-
шурънс Груп“ – ЕАД, София, ул. Света София 6, 
срещу Миглена Тодорова Ташева чрез адвокат 
Светломира Желязкова, Варна, ул. Княз Ал. Ба-
темберг 54; „Юробанк България“ – АД, София, 
ул. Околовръстен път 260.

НА 11.04.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 1759/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  3475/2019  по  описа  на 
Апелативен  съд  София,  подадена  от  „Банка 
ДСК“ – АД,  чрез  процесуален  представител 
Мирослава  Бъбрекова-Кабадозова,  София, 
бул. Витоша 15, ет. 2, срещу Цветомир Милчев 
Иванов  чрез  адвокат Станимир Цветков,  Бо-
тевград, бул. България 7, вх. Б, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 1773/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  257/2020  по  описа  на 
Апелативен съд Велико Търново, подадена от 
Светлозар Пенев Пенев чрез адвокат Борислав 
Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2, срещу 
„Меркурий П и П“ – АД, чрез адвокат Николай 
Миланов, Габрово, ул. Успех 1, ет. 5.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 2050/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  725/2020  по  описа  на 
Окръжен съд Пловдив, подадена от Михаил Ми-
хайлов Стефанов чрез адвокат Веселин Павлов 
Ковачев, Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, 
ап. 8, срещу „Център за психично здраве – Стара 
Загора“ – ЕООД, чрез адвокат Йорданка Хрис- 
това, Стара Загора, бул. Митрополит Методий 
Кусев 35, ап. 4; Държавна психиатрична болница 

„Д-р  Г.  Кисьов“  чрез  адвокат  Петко  Петков, 
Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев 
31, вх. Б, ет. 1, ап. 2.

НА 12.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 
2583/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 24083/2020 по описа на Окръжен 
съд Монтана, подадена от Милен Личков Цве-
танов чрез адвокат Иван-Александър Чавдаров 
Николов, София, ул. Петър Парчевич 15, ет. 1, 
ап. 2; Георги Тодоров Георгиев-Гигс чрез адвокат 
Красимир  Иванов  Босев,  Монтана,  ул. Васил 
Левски 15, ет. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
3053/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2884/2018 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Мария Михайлова Ро-
хова-Бакалова чрез адвокат Николай Баташки, 
София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, 
ап. 2 – 3; Пламен Нинов Василев чрез адвокат 
Николай Баташки, София, ж. к. Гоце Делчев, 
бл. 259,  вх. А,  ет. 2 – 3,  ап. 2 – 3;  Димитър 
Любомиров Василев чрез адвокат Николай Ба-
ташки, София, ж. к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, 
ет. 2 – 3,  ап. 2 – 3; Христо Пламенов Василев 
чрез адвокат Николай Баташки, София, ж. к. 
Гоце Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3; 
Нина  Пламенова  Василева  чрез  адвокат  Ни-
колай  Баташки,  София,  ж.  к.  Гоце  Делчев, 
бл. 259,  вх. А,  ет. 2 – 3,  ап. 2 – 3,  срещу ЖСК 
„Български  художник“  чрез  адвокат  Симеон 
Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, 
вх. В, ет. 1, ап. 1.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
3263/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 823/2020 по описа на Окръжен 
съд  Пазарджик,  подадена  от  Иван  Ангелов 
Тасев  чрез  адвокат  Елена  Костова-Петкова, 
Пазарджик,  ул. Петко Машев  9,  офис  център 
1, ет. 2, офис 11; Радостина Иванова Радулова 
чрез  адвокат  Бойка  Иванова  Пенева,  София, 
бул. Христо Смирненски 6, ет. 3, ап. 6, срещу 
Марийка  Василева  Божанова  чрез  адвокат 
Иван Николов Църцаров, Пазарджик, ул. Хан 
Омуртаг 2; Недялка Георгиева Петакова чрез 
адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик, 
ул. Хан Омуртаг 2; Ангел Георгиев Божанов чрез 
адвокат Иван Николов Църцаров, Пазарджик, 
ул. Хан Омуртаг 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
3705/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 565/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Община Варна, Варна, 
ул. Осми приморски полк 43, срещу Павел Радев 
Петров чрез адвокат Веселинка Алексиева, Вар- 
на, бул. Княз Борис Първи 7; Божия Атанасова 
Петрова  чрез  адвокат  Веселинка  Алексиева, 
Варна, ул. Княз Борис Първи 7.

НА 12.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 415/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6222/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД,София, ул. Ге-
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орги Бенковски 5, срещу Валентин Благоев Си-
меонов чрез адвокат Камелия Каменова, София, 
бул. Андрей Ляпчев 54, партер; Васил Цанков 
Кръстев чрез адвокат Иво Митов, София, кв. 
Кремиковци, ул. 2, вх. Б, ет. 4; Данаил Емилов 
Хаджийски, с. Горно Камарци, област София.

Второ търговско отделение, 509/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
427/2019  по  описа  на Апелативен  съд Велико 
Търново, подадена от „Димитров-МВ“ – ЕООД, 
чрез адвокат Радослав Василев Хицовски, Пле-
вен, ул. Републиканска 29, ет. 1; Милчо Васи-
лев Димитров чрез адвокат Радослав Василев 
Хицовски, Плевен, ул. Републиканска 29, ет. 1, 
срещу  „Първа  инвестиционна  банка“ – АД, 
София, бул. Драган Цанков 37.

НА 13.04.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 
2661/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 7994/2019 по описа на Софийски 
градски  съд,  подадена  от  Николай  Йорданов 
Баташки,  София,  ж.  к.  Гоце  Делчев,  бл. 259, 
вх. А,  ет. 2 – 3,  ап. 2 – 3,  срещу  Етко Иванов 
Хвърчилков чрез адвокат Симеон Рачев Миков, 
София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, 
ап. 1;  Виржиния  Василева  Хвърчилкова  чрез 
адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Ди-
митър  Трайкович  1,  вх. В,  ет. 1,  ап. 1;  ЖСК 
„Български  художник“  чрез  адвокат  Симеон 
Рачев Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1, 
вх. В, ет. 1, ап. 1.

Първо гражданско отделение, първи със-
тав, 2728/2021, по  касационна  жалба  срещу 
решението  по  гр. дело  2992/2020  по  описа  на 
Окръжен  съд  Варна,  подадена  от  Йорданка 
Тодорова Великова, Варна, бул. Васил Левски, 
бл. 1, вх. Г, ет. 5, ап. 68; Мошка Христова Ди-
митрова, Варна, бул. Васил Левски, бл. 1, вх. Г, 
ет. 5, ап. 68,  срещу Стоян Тодоров Димитров, 
Варна, ул. Прилеп 4, ет. 7, ап. 30.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
3941/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 565/2020 по описа на Окръжен 
съд  Кюстендил,  подадена  от  Митко  Василев 
Гьошев чрез адвокат Ради Георгиев Георгиев, 
София, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, 
офиси  54 – 55,  срещу  Катя  Боянова  Горовска 
чрез адвокат Десислава Златкова, Кюстендил, 
ул. Гороцветна 35.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4132/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2126/2020 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Надежда Емилова Бо-
юклиева чрез адвокат Мария Петрова, София, 
ул. Георги  Бенковски  16,  ет. 1,  офис 2,  срещу 
СБАЛАГ  „Майчин  дом“ – ЕАД,  чрез  адвокат 
Детелина Димитрова Попова, София, ул. Лаве-
ле 17, ет. 2; „Инвитро – АГ Медицински център 
Димитров“ – ЕООД, чрез адвокат Христо Тран-
дев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2, и трета 
страна ЗК „Лев ИНС“ – АД, чрез юрисконсулт 
Биляна Енчева Вълчева, София, ул. Симеонов-
ско шосе 67а.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4203/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 355/2021 по описа на Окръжен съд 

Варна, подадена от Ваня Василева Крачева чрез 
адвокат  Митко  Гроздев,  Варна,  ул. Солун 15, 
срещу ОУ на област с административен център 
Варна, процесуален представител на държавата, 
представлявана от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Варна, ул. Пре-
слав 26.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4311/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 622/2020 по описа на Окръжен съд 
Русе, подадена от Йордан Ангелов Пенев чрез 
адвокат  Венцислав  Великов,  Русе,  ул. Петър 
Берон  1,  ет. 1,  офис  3; Красимира Йорданова 
Пенева чрез адвокат Венцислав Великов, Русе, 
ул. Петър Берон 1, ет. 1, офис 3, срещу ЕТ „Браш-
наров – 83 – Живко Брашнаров“ чрез  адвокат 
Надежда  Симеонова,  Русе,  ул. Муткурова  36, 
вх. А-3, ет. 2, офис 14; Живко Димитров Браш-
наров чрез адвокат Надежда Симеонова, Русе, 
ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14; Елка 
Ангелова  Брашнарова  чрез  адвокат  Надежда 
Симеонова,  Русе,  ул. Муткурова 36,  вх. А-3, 
ет. 2, офис 14.

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, вторисъстав, 

2724/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 748/2020 по описа на Окръжен 
съд Благоевград, подадена от Василка Димит- 
рова  Тупчева,  с. Огняново,  община  Гърмен, 
ул. Благой Матеров 7; Георги Николов Тупчев, 
Гоце  Делчев,  ул. Димо  Хаджидимов  10;  Ди-
митър  Николов  Тупчев,  с. Огняново,  община 
Гърмен, ул. Благой Матеров 7, срещу Борислав 
Розенов Марчев,  с. Марчево,  община Гърмен, 
област Благоевград; Гергана Георгиева Марчева, 
с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

НА 14.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори със-
тав, 2140/2021, по  касационна  жалба  срещу 
решението  по  гр. дело  2805/2020  по  описа  на 
Окръжен  съд Пловдив, подадена от Господин 
Христев Гроздев чрез адвокат Христо Василев 
Мандалчев, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, 
ет. 5; Василка Рангелова Грозева чрез адвокат 
Христо Василев Мандалчев, Пловдив, ул. Чет-
върти  януари 36,  ет. 5,  срещу  Гинка Емилова 
Куцева чрез адвокат Гергана Николова Милу-
шева, Пловдив, бул. Шести септември 163, ет. 2; 
Пламен Кирилов Куцев  чрез  адвокат Гергана 
Николова  Милушева,  Пловдив,  бул. Шести 
септември 163, ет. 2; Емил Маринов Чуков чрез 
адвокат Гергана Николова Милушева, Пловдив, 
бул. Шести септември 163, ет. 2; Бисерка Йор-
данова Чукова чрез адвокат Гергана Николова 
Милушева, Пловдив, бул. Шести септември 163, 
ет. 2; Гергана Василева Хасова чрез адвокат Гер-
гана Николова Милушева, Пловдив, бул. Шести 
септември 163, ет. 2; Лиляна Ангелова Буцева 
чрез  адвокат  Гергана  Николова  Милушева, 
Пловдив, бул. Шести септември 163, ет. 2; Ве-
личка Ангелова Кияева чрез  адвокат Гергана 
Николова Милушева, Пловдив, бул. Шести сеп-
тември 163, ет. 2; Валерия Райчева Джанджиева 
чрез  адвокат  Гергана  Николова  Милушева, 
Пловдив, бул. Шести септември 163, ет. 2; Росен 
Руменов Гудов чрез адвокат Гергана Николова 
Милушева, Пловдив, бул. Шести септември 163,
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ет. 2; Тодор Иванов Кръжев чрез адвокат Гер-
гана Николова Милушева, Пловдив, бул. Шести 
септември 163, ет. 2.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2743/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3101/2020 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Красимир Илиев Атанасов 
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. 
Груев  38,  ет. 2,  срещу  Иван  Илиев  Атанасов 
чрез адвокат Радослав Руменов Попов, Пловдив, 
ул. Плевен 7, ет. 2, офис 4.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
2932/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1389/2020 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Георги Венциславов 
Велинов чрез адвокат Искра Христова Немчева, 
Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 26, ет. 1; 
Яна  Георгиева  Велинова  чрез  адвокат  Искра 
Христова Немчева, Благоевград, ул. Д-р Христо 
Татарчев 26, ет. 1, срещу Стою Александров Стан-
чев чрез адвокат Петър Александров Сланчев, 
Разлог, ул. Родопи 2; Елена Георгиева Сланчева 
чрез адвокат Петър Александров Сланчев, Раз-
лог, ул. Родопи 2.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
3559/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 214/2021 по описа на Окръжен съд 
Сливен, подадена от Славчо Йорданов Манолов 
чрез адвокат Сава Каров, Бургас, ул. Пиротска 26, 
партер, офис 2, срещу Теодора Стоянова Бонева 
чрез  адвокат Светла Ивова Петрова, Сливен, 
пл. Хаджи Димитър 1, ап. 28, Бизнес сграда.

НА 14.04.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 
2443/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 103/2021 по описа на Окръжен 
съд Ловеч, подадена от „Обединена българска 
банка“ – АД,  София,  бул. Витоша  89Б,  срещу 
Илиан Младенов Илиев чрез адвокат Ирен Сер-
геева Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
2530/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 590/2020 по описа на Окръжен съд 
Русе, подадена от Стоян Николов Стоянов чрез 
адвокат  Владислав  Велев,  Русе,  ул. Драма 15, 
срещу  „Електроразпределение  Север“ – АД, 
чрез адвокат Елеонора Караиванова, Русе, пл. 
Средец 1.

НА 18.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 237/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
266/2020  по  описа  на  Апелативен  съд  Варна, 
подадена от ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, чрез 
адвокат Тони Стоянова, Варна, бул. Владислав 
Варненчик  95,  ет. 3,  ап. 8;  Христо  Тодоров 
Христов чрез адвокат Ренета Христова, Варна, 
бул. Владислав Варненчик 79.

Първо търговско отделение, 278/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
530/2020  по  описа  на Апелативен  съд София, 
подадена  от  „Съксес  инвестмънтс“ – ЕАД, 
чрез адвокат Даниел Асенов, София, ул. Уилям 
Гладстон 6, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу „Медикъл 

Продъктс България“ – АД, чрез адвокат Боян 
Цанков, София, ул. Братя Миладинови 16, ет. 3, 
ап. 5.

Първо търговско отделение, 309/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
787/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Румен Димитров Стайков чрез ад-
вокат Десислава Любенова Филипова, София, 
ул. Петър Парчевич 1, ет. 5, ап. 14, срещу „Токуда 
Банк“ – АД, чрез адвокат Ивайло Балкански, 
София, ул. Кузман Шапкев 4; Руска Стоянова 
Димитрова чрез адвокат Десислава Филипова, 
София, ул. Петър Парчевич 1, ет. 5, ап. 14.

Първо търговско отделение, 601/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
795/2019 по описа на Окръжен съд Добрич, пода-
дена от „Банка ДСК“ – АД, чрез адвокат Алек-
сандър Каменополски, София, бул. Витоша 15, 
ет. 2,  срещу  Събка  Димитрова  Янакива  чрез 
адвокат Светлозар Николов, Варна,  ул. Ангел 
Кънчев 19, ет. 1, ап. 1.

НА 19.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 
1942/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 6260/2019 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Румен Иванов Михай-
лов чрез адвокат Стоян Донков, Пловдив, ул. Р. 
Даскалов 53,  срещу  Радослав  Николов  Колев 
чрез адвокат Валери Николов, София, ул. Цар 
Асен 5, ап. 7.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
2837/2021, по  касационна жалба  срещу  реше-
нието по гр. дело 40/2021 по описа на Окръжен 
съд Добрич, подадена от Юрий Владимирович 
Баранов чрез адвокат Евгения Русева, Добрич, 
ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, срещу „Електрораз- 
пределение Север“ – АД, чрез адвокат Милен 
Кадикянов, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 34.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
2889/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1427/2020 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Мариела Крумова Съл-
чева чрез адвокат Екатерина Лазарова, София, 
ул. Христо Белчев 2, ет. 1, ап. 4, срещу Ириней 
Марчев  Бодуров  чрез  адвокат  Атанас  Бозев, 
Пловдив,  ул. Райко Даскалов  53,  Дом  „Васил 
Левски“,  ет. 1,  офис  16,  и  страна  Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Пловдив, Пловдив, 
бул. Руски 13.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
3082/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 543/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от „Електроразпределение 
Север“ – АД,  чрез  адвокат  Николай  Банков, 
Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Любо-
мир Светлозаров Велчев чрез процесуален пред-
ставител Мариана Михалева, Варна, ул. Кръстю 
Мирски 19.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
4037/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3796/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Юлия Ангелова Кьойбаши 
чрез адвокат Метин Ибриямов, София, ул. Георги 
С. Раковски 99, ет. 2, офис 28; Айше Алванова 
Ералп чрез адвокат Метин Ибриямов, София, 
ул. Георги С. Раковски 99, ет. 2, офис 28; Диана 
Атанасова Туран чрез адвокат Метин Ибрямов, 
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София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 2, ап. 28; 
Златина Атанасова Велева чрез адвокат Метин 
Ибрямов, София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 2, 
ап. 28; Мехмет Кьойбашъ чрез адвокат Метин 
Ибрямов,  София,  ул. Георги  С.  Раковски  99, 
ет. 2, ап. 28, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
4038/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 199/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Сефер Велиев Алимол-
лов чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три 
уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, трети състав, 
4046/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1367/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Марин Ламбев Живков 
чрез процесуален представител Мария Кирова, 
Варна, ул. Георги Бенковски 51, ет. 2, ап. 5, срещу 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, 
Варна, ул. Радецки 68.

НА 20.04.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, първи състав, 
2536/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 772/2020 по описа на Окръжен 
съд Велико Търново, подадена от „Електрораз- 
пределение  Север“ – АД,  чрез  адвокат  Аня 
Минчева,  Велико  Търново,  ул. Рафаил  Попов 
14,  ет. 1,  срещу  Николай  Димитров  Николов 
чрез адвокат Нора Недялкова Ташкова, Велико 
Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
2640/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 594/2019 по описа на Софийски 
градски  съд,  подадена  от  „Банка ДСК“ – АД, 
София, ул. Цар Калоян 1, ет. 5, срещу Йоанна 
Христова  Костадинова  чрез  адвокат  Юрий 
Димитров  Митев,  Добрич,  ул. Независимост 
14, ап. 504.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
2708/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 181/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Христо Добрев Начев 
чрез адвокат Красимир Димов Тодоров, Варна, 
ул. Георги Живков 22, партер, срещу „Електро-
разпределение Север“ – АД, чрез адвокат Лила 
Цветанова  Мачева,  Варна,  бул. Мария  Луиза 
21, ет. 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
2712/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1077/2021 по описа на Окръжен 
съд Стара Загора, подадена от Елена Василева 
Тотева чрез адвокат Румен Киров Русев, Стара 
Загора,  ул. Захари  Княжески  73,  ет. 1,  ап. 1, 
срещу „Булсатком“ – ЕООД, чрез адвокат Ми-
лена Димитрова, София, ул. Магнаурска школа 
15, ет. 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
3184/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 3337/2020 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от Емилиян Недев Станчев 
чрез адвокат Младен Попов, Варна, ул. Панагю-
рище 6, ет. 2, срещу „Параходство БМФ“ – АД, 
Варна, бул. Приморски 1; Уест ъв Ингланд Шип 
Оунърс Мютюал Иншурънс Асосиейшън (Люк-
сембург) чрез адвокат Иван Петров Ташев, Варна, 

бул. Мария Луиза  21,  ет. 3;  „Bogdan Maritime“ 
Ltd чрез адвокат Милко Христов Деков, Варна, 
бул. Мария Луиза 21, ет. 3.

НА 20.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 581/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
186/2020 по описа на Апелативен  съд Велико 
Търново, подадена от Ангел Станков Ненов чрез 
адвокат Явор Димитров, София, ул. Алабин 36, 
ет. 2; Данаил Станков Кръстев чрез адвокат Явор 
Димитров, София, ул. Алабин 36, ет. 2; Кръстьо 
Станков Кръстев чрез адвокат Явор Димитров, 
София, ул. Алабин 36, ет. 2; Иванка Станкова 
Кръстева чрез адвокат Явор Димитров, София, 
ул. Алабин 36, ет. 2; Станка Стефанова Ненова 
чрез адвокат Явор Димитров, София, ул. Ала-
бин 36, ет. 2, срещу Застрахователно акционерно 
дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, 
София, бул. Г. М. Димитров 1.

Второ търговско отделение, 657/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2544/2018 по описа на Апелативен съд София, 
подадена  от  „Юробанк  България“ – АД,  чрез 
адвокат  Христина  Иванова,  София,  ул. Три 
уши 8, ет. 4, срещу Велислав Илиев Дойчинов, 
Банкя, ул. Сливница 7; Жора Георгиева Гаври-
лова чрез адвокат Росица Костадинова, София, 
пл. П. Р. Славейков 11, ет. 1, офис 5.

Второ търговско отделение, 762/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5421/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена  от  ЗАД  „ДаллБогг:Живот  и  Здра-
ве“ – АД, чрез адвокат Калоян Топалов, София, 
бул. Христо Смирненски 25, срещу Гаранционен 
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

НА 21.04.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети 
състав, 2271/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  130/2021  по  описа  на 
Окръжен съд Сливен, подадена от Хюсеин Али 
Молла  чрез  адвокат  Милена  Стоева  Динева, 
Сливен, ул. Великокняжевска 6, ет. 2, офис 12, 
срещу „Водоснабдяване и канализация – Сли-
вен“ – ООД, чрез адвокат Станислав Маргаритов 
Рафаилов, Сливен, ул. Георги Сава Раковски 19, 
ет. 3, Адвокатско дружество „Станислав Рафа-
илов, Николай Конарев“.

НА 21.04.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти 
състав, 1999/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  2751/2020  по  описа  на 
Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про 
Продажби“ – АД,  чрез  адвокат  Веселина Ма-
ринова,  София,  ул. Триадица  6,  ет. 2,  срещу 
Диян Петров Караиванов чрез адвокат Светла 
Василева, Варна, ул. Капитан Петко Войвода 3.

Трето гражданско отделение, четвърти 
състав, 2364/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  1860/2020  по  описа  на 
Апелативен съд София, подадена от Георги Ве-
селинов Георгиев чрез адвокат Доли Траницова, 
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София,  ул. Д-р  Христо  Стамболски  3,  срещу 
Столична община, София, ул. Московска 33.

Трето гражданско отделение, четвърти 
състав, 2859/2021, по касационна жалба срещу 
решението  по  гр. дело  231/2019  по  описа  на 
Апелативен съд Велико Търново, подадена от 
„Юробанк България“ – АД, чрез адвокат Све-
тозар Златанов, София, ул. Неофит Рилски 57, 
срещу Христофор Ивалин Илиев чрез адвокат 
Галин Манолов, София, бул. Александър Стам-
болийски 32,  ет. 3,  вътрешна  сграда; Евелина 
Ванева Илиева  чрез  адвокат  Галин Манолов, 
София, бул. Александър Стамболийски 32, ет. 3, 
вътрешна сграда; Цветозар Ивалинов Илиев чрез 
адвокат Галин Манолов, София, бул. Александър 
Стамболийски 32, ет. 3, вътрешна сграда.

Трето гражданско отделение, четвърти 
състав, 3141/2021, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 14373/2020 по описа на 
Софийски градски съд, подадена от Георги Кон-
стантинов Чернев чрез адвокат Инна Пенчева, 
София,  ул. Алабин  56,  ет. 5,  офис  33,  срещу 
Медицински  институт  на  МВР  чрез  адвокат 
Иван  Сергеев  Дойнов,  София,  ул. Кестенова 
гора, бл. 113, вх. Г, ет. 1, ап. 93.

НА 21.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 506/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
281/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Чавдар Тодоров Петков чрез адвокат 
Венета  Русева, Смолян,  ул. Бузлуджа  7,  ет. 8, 
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат 
Димитър Димитров, София, ул. Св. св. Кирил 
и Методий 84, ет. 4.

Първо търговско отделение, 758/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1696/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, 
София,  бул. Витоша  89Б,  срещу  Снежана  Ва-
лентинова  Стоилова  чрез  адвокат  Боряна 
Евгениева, София, ул. Позитано 9, вх. Б, ет. 6, 
офис 19; Георги Стойков Ненчев чрез адвокат 
Боряна Евгениева, София, ул. Позитано 9, вх. Б, 
ет. 6, офис 19.

НА 26.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1391/2020, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4734/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена  от  „Софарма  Трейдинг“ – АД,  чрез 
адвокат Лазар Добрев, София, бул. Македония 6, 
ет. 4 – 5; „УСБАЛ по онкология“ – ЕАД, София, 
ул. Пловдивско поле 6.

Второ търговско отделение, 476/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3508/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Народно читалище „Отец Паисий“ 
чрез  адвокат  Диана  Илиева  Деевска,  София, 
ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13, срещу Столична об-
щина, район „Слатина“, София, бул. Шипченски 
проход 67; Министерство на културата, София, 
бул. Александър Стамболийски 17.

Второ търговско отделение, 2059/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
391/2020 по описа на Апелативен  съд Велико 

Търново,  подадена  от  ЗАД  „Алианц  Бълга-
рия“ – АД, чрез адвокат Борислава Николова, 
София,  ул. Узунджовска  16,  срещу  Валентина 
Христова Тодорова чрез адвокат Николай Ни-
колаев Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 
ет. 4, офис 4; Гаранционен фонд, София, ул. Граф 
Игнатиев 2, ет. 4.

НА 27.04.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 257/2021,  по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
303/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена  от  Застрахователна  компания  „Лев 
Инс“ – АД,  чрез  адвокат  Владимир  Давчев, 
Пловдив, пл. Кочо Честименски 2Б, ет. 1, срещу 
Гита Малинова Тасева чрез  адвокат Мариана 
Минчева, Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, 
офис  2;  Грета-Мари  Радославова  Тасева  чрез 
адвокат Мариана Минчева, Пловдив, ул. Цоко 
Каблешков  19,  ет. 2,  офис  2,  и  трета  страна 
Атанас Николов  Танков  чрез  адвокат Славчо 
Харалампиев, Пловдив, ул. Детелин войвода 3, 
ет. 1,  ап. 1; Марина Атанасова  Топалова  чрез 
адвокат Славчо Харалампиев, Пловдив, ул. Де-
телин войвода 3, ет. 1, ап. 1; Никола Георгиев 
Танков  чрез  адвокат  Славчо  Харалампиев, 
Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 1, ап. 1.

Второ търговско отделение, 400/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
149/2020  по  описа  на  Окръжен  съд  Пловдив, 
подадена от „Агро – Тера Груп“ – ЕООД, с уп-
равител Цветан Ивайлов Петров чрез адвокат 
Цветомир Стоев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5, 
срещу „Балкан Биосерт“ – ООД, чрез адвокат 
Христо Матеев, Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес 
център, офис 302; ЗАД „Армеец“ – АД, София, 
ул. Стефан Караджа 2.

Второ търговско отделение, 432/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6261/2019 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Сдружение „Национално бюро на 
българските автомобилни застрахователи“ чрез 
адвокат Борислава Николова, София, ул. Узун-
джовска 16, срещу Георги Илиев Маринов чрез 
адвокат Георги Йорданов, София, бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви 85.

Второ търговско отделение, 616/2021,  по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2318/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Фикриназ Сабри Али чрез адвокат 
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 
четвърти  полуетаж,  офис  4;  Рамадан  Асанов 
Илиев чрез адвокат Николай Димитров, София, 
ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4, 
срещу ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, София, 
ул. Георги Бенковски 3.

Второ търговско отделение, 723/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1660/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Георги Иванов Георгиев чрез ад-
вокат Георги Георгиев, Видин, ул. Цар Симеон 
Велики 1, ет. 2, офис 4, срещу ЗАД „Булстрад 
Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.
899
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Административният съд – Видин,  на  осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила заповед с характер на жалба от 
областния управител на област Видин, с която се 
оспорва Решение № 186, 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 определянето и 
администрирането на местните такси и цени на 
услуги, съгласно текста на решението и прило-
жението,  неразделна  част  от  него,  по  която  е 
образувано адм. д. № 26/2022 г. по описа на Ад-
министративния съд – Видин, което е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
18.04.2022 г. от 9,45 ч.
996

Административният съд – Габрово, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска 
цел  „Индустриална  стопанска  камара/Стопан-
ска камара“, със седалище гр. Габрово, против 
Решение  № 280  от  30.12.2021 г.  на  Общинския 
съвет – Габрово, в частта му относно т. 1 и 2, по 
която е образувано адм.д. № 7/2022 г. по описа 
на Административния съд – Габрово, насрочено 
за 30.03.2022 г. от 10 ч.
1012

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Районна 
прокуратура – Ямбол,  на Наредба № 11  за  оп-
ределяне размера на местните  данъци и  такси 
при Общинския съвет – гр. Болярово, приета с 
Решение № 344, обективирано в протокол № 27 
от проведено на  22.12.2021 г.  заседание,  т. 2  от 
дневния  ред,  по  което  е  образувано  адм. дело 
№ 37/2022 г.  по  описа  на  Административния 
съд – Ямбол, насрочено за 17.03.2022 г. от 10,30 ч. 
986

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 
59-и състав, съобщава на Людмила Михайловна 
Андреевна, гражданка на Руската федерация, ро-
дена на 5.12.1954 г., с адрес: гр. Созопол, ул. Одеса 
№ 28,  ет. 1,  ап. 1,  за  заведеното  срещу  нея  от 
ищеца „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, 
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на упра-
вление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Вла-
димир Вазов № 3, представлявано от инж. Ганчо 
Тенев, гр.д. № 6826/2021 г. по описа на Районния 
съд – Бургас, образувано по осъдителен иск по 
чл. 79 и 86 ЗЗД, като є указва, че в двуседмичен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
следва да се яви, респ. – да изпрати свой упъл-
номощен процесуален представител, в деловод-
ството на Районния  съд  – Бургас,  за  връчване 
(получаване) на исковата молба и приложенията 
към нея. Указва на ответницата, че ако не се яви 
да  получи  книжата,  следва  да  посочи  съдебен 
адрес, на който да є бъдат връчвани съобщени-
ята, като в противен случай производството ще 
се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК, като на 
ответницата  Людмила  Михайловна  Андреевна 
ще бъде назначен особен представител.
1006 

Районният съд – Ловеч, VІІ състав, съобщава 
на ответницата Бориянка Георгиева, родена на 
28.08.1983 г., гражданство: Босна и Херцеговина, 
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, че срещу нея 
е заведено гр.д. № 13/2022 г. по описа на ЛРС от 
Георги Весков Георгиев за развод по чл. 49 от СК 
и че в деловодството на Ловешкия районен съд се 
намират исковата молба и приложенията към нея, 
препис от които може да получи в двуседмичен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“, 
като я предупреждава, че ако не се яви в съда 
в  двуседмичния  срок,  за  да  получи  препис  от 
исковата молба и приложенията към нея, съдът 
ще є назначи особен представител.
1005

Районният съд – Русе, ІІІ гр. състав, призовава 
Виктор Шелест,  роден  на  30.01.1941 г.,  гражда-
нин  на Украйна,  в  двуседмичен  срок  от  обна-
родване на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“ да се яви в канцеларията на Районния 
съд – Русе, ул. Александровска № 57, в качеството 
на ответник по гр.д. № 568/2021 г. на Районния 
съд – Русе, да получи съдебни книжа и съобще-
ние, подадени от „Топлофикация София“ – ЕАД, 
заедно с приложените писмени доказателства и 
разпореждане по чл. 131 ГПК. Ако в указания 
срок ответникът не се яви в съда, за да получи 
преписи  от  съдебните  книжа  и  приложенията 
или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му бъде 
назначен особен представител.
1024

Севлиевският районен съд  уведомява  Елж-
бета Феликса Стайкова, родена на 18.02.1948 г., 
гражданка на Република Полша, гр. Келце, без 
известен настоящ или постоянен адрес, че срещу 
нея има образувано гр. д. № 1521/2021 г. по опи-
са на съда с ищец Милко Стефанов Стайков от 
гр. Севлиево, област Габрово, ул. Стефан Пешев 
№ 147,  с предявен иск по чл. 49 от СК. Ако в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ Елжбета Феликса Стайкова не се яви 
в  съда,  за  да  получи  съдебните  книжа или  не 
упълномощи представител, делото ще се разгледа 
с участието на особен представител по реда на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1028

Варненският окръжен съд, гражданско отде-
ление, обявява, че в Окръжния съд – Варна, е 
образувано гр. д. № 1458/2021 г. от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 
129010997,  чрез  председателя  Сотир  Стефанов 
Цацаров, и адрес: Варна, ул. Алеко Константинов 
№ 17, ет. 1, против Бойчо Христов Христов, ЕГН 
5502191006, с постоянен и настоящ адрес: Варна, 
ул. Подвис  № 27,  вх. Б,  ет. 4,  ап. 16,  с  правно 
основание  чл. 153,  ал. 1  от  ЗПКОНПИ и цена 
на иска 1 168 931 лв.: 

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на 
държавата от ответника имущество на стойност 
89 600 лв., а именно: 

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 27.12.2012 г. в „Аутотренд“ – ЕООД, 
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ЕИК 115821833, със седалище и адрес на упра-
вление:  Пловдив,  ж.к.  Тракия,  бл. 84,  вх. Ж, 
ет. 2, ап. 7;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити  на  29.02.2016 г.  в  „Николов  Север 
2009“ – ЕООД,  ЕИК  200741186,  със  седалище 
и  адрес  на  управление:  Варна,  ж.к.  Младост, 
бл. 130, вх. Б, ет. 3, ап. 96;

50 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 25.02.2014 г. в „Строй Билдинг“ – ЕООД, 
ЕИК 147188364, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 100 лв., при-
добити на 23.11.2016 г. в „Сави М“ – ЕООД, ЕИК 
201580191, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 18.04.2013 г. в „Селена ВС“ – ЕООД, 
ЕИК 103886136, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50 дружествени дяла на стойност 50 лв., при-
добити на 29.01.2014 г. в „Бакарди 2010“ – ЕООД, 
ЕИК 201130130, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

5 дружествени дяла на стойност 50 лв., придо-
бити на 21.01.2014 г. в „Мохито Хот 2010“ – ЕООД, 
ЕИК 201416249, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 10.08.2016 г. в „Рени 09“ – ЕООД, ЕИК 
200544096, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна; 

50  дружествени  дяла  на  стойност  3500 лв., 
придобити на 11.06.2013 г. в „Полинекс“ – ЕООД, 
ЕИК 148062945, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  2500 лв., 
придобити на 26.11.2013 г. във „Фамилия“ – ООД, 
ЕИК 124682941, със седалище и адрес на упра-
вление: Варна, бул. Княз Борис I № 31;

250 дружествени дяла на стойност 2500 лв., при-
добити на 21.01.2014 г. в „Мегатрейд 1“ – ЕООД, 
ЕИК 201260266, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100  дружествени  дяла  на  стойност  100 лв., 
придобити на 23.06.2015 г. в „Топ Травъл“ – ЕООД, 
ЕИК 201429008, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 24.08.2015 г. в „Димекс Билд“ – ЕООД, 
ЕИК 118501856, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити  на  9.11.2016 г.  в  „България – Инже-
нер  Компания“ – ЕООД,  ЕИК  148079229,  със 
седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, 
община Провадия, област Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 6.07.2013 г. в „Дар“ – ЕООД, ЕИК 
813206225, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна;

100 дружествени дяла на стойност 500 лв., при-
добити на 5.03.2015 г. в „Скай Тим“ – ЕООД, ЕИК 
201789480, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 1.06.2015 г. в „Рив Логистик“ – ЕООД, 
ЕИК 200129118, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 5.11.2015 г. в „Сабер“ – ЕООД, ЕИК 
103750905, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити на 26.09.2016 г. в „Орко Груп“ – ЕООД, 
ЕИК 202152119, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити  на  21.01.2013 г.  и  на  20.05.2015 г.  в 
„А2“ – ЕООД,  ЕИК  103962406,  със  седалище 
и адрес на управление: с. Тутраканци, община 
Провадия, област Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити на 10.05.2013 г. в „И. С. Груп“ – ЕООД, 
ЕИК 200813170, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити  на  15.01.2014 г.  в  „Турист  Спорт 
Ко“ – ЕООД,  ЕИК  040790552,  със  седалище  и 
адрес на управление: Пловдив, бул. Шести сеп-
тември № 144, ет. 2, ап. 8;

200 дружествени дяла на стойност 200 лв., при-
добити на 27.03.2015 г. в „Голиат МДМ“ – ЕООД, 
ЕИК 201269354, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50  дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 27.10.2015 г. в „Мобилзон“ – ЕООД, 
ЕИК 103789776, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити на 31.01.2017 г. в „Гиора“ – ЕООД, ЕИК 
200788912, със седалище и адрес на управление: 
Варна, ул. 8 март № 5;

2 дружествени дяла на стойност 100 лв., при-
добити на 8.12.2016 г. в „БожИн“ – ЕООД, ЕИК 
202164648, със седалище и адрес на управление: 
с. Тутраканци, община Провадия, област Варна.

2. На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Бойчо 
Христов Христов, ЕГН 5502191006, с цена на иска 
в размер на 38 100 лв., в т.ч.: 

50 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 25.08.2014 г. в „Никея Мийт“ – ЕООД, 
ЕИК 200652816, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

50 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 9.08.2013 г. в „Ка-Ве Конфорт“ – ЕООД, 
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ЕИК 148118575, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100  дружествени  дяла  на  стойност  100 лв., 
придобити на  10.07.2014 г.  във  „Вито Къмпани 
Интернешънъл“ – ЕООД,  ЕИК  202568021,  със 
седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, 
община Провадия, област Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити на 25.03.2014 г. в „Еридиан М“ – ЕООД, 
ЕИК 115748837, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

500 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити  на  21.01.2014 г.  в  „Мохито  Хот 
2009“ – ЕООД,  ЕИК  200669880,  със  седалище 
и адрес на управление: с. Тутраканци, община 
Провадия, област Варна;

50 дружествени  дяла  на  стойност  5000 лв., 
придобити на 7.01.2015 г. в „Би Билдинг – 2015“ – 
ЕООД, ЕИК 200831884, със седалище и адрес на 
управление:  с. Тутраканци,  община Провадия, 
област Варна;

50 дружествени дяла на стойност 5000 лв., при-
добити на 16.01.2015 г. във „Варна Турс“ – ЕООД, 
ЕИК 103886809, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 3000 лв., при-
добити на 10.07.2014 г. във „Виопласт“ – ЕООД, 
ЕИК 202513968, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна;

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., 
придобити на 28.03.2014 г. в „Астрабилд“ – ЕООД, 
ЕИК 148030805, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Тутраканци, община Провадия, област 
Варна. 

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Бойчо 
Христов Христов, ЕГН 5502191006, с цена на иска 
в размер на 1 041 231 лв., в т.ч.: 

Сумата в размер на 87 260 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили парични 
средства от трети лица през 2014 г. по разпла-
щателна сметка в левове № 22034233 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр „Г.Е.Т.-65“ – ЕООД, ЕИК 
201283222, усвоени на 5.12.2014 г. 

Сумата в размер на 119 300 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили парични 
средства от трето лице през 2013 г. по разпла-
щателна сметка в левове № 21100237 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр  „Аве  Билд“ – ЕООД 
(заличен търговец), ЕИК 115881182, усвоени на 
16.07.2013 г. и на 23.07.2013 г.

Сумата  в  размер  на  165  000 лв.,  предста-
вляваща постъпили парични средства от трето 
лице  през  2011 г.  по  разплащателна  сметка 
в  левове № В057  5  1ЖСК  7000  1520  3492  05  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Модерн 
Консулт“ – ЕООД,  ЕИК  200502439,  усвоени  в 
периода от 7.12.2011 г. до 9.12.2011 г. 

Сумата в размер на 380 891 лв., представля-
ваща постъпили парични средства от трети лица 
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове 
№ В081 РК.СВ 9230 1021 1184 21 в „ПроКредит 

Банк  (България)“ – ЕАД,  с  титуляр  „Искра 
Електротрейд“ – ООД, ЕИК 148015874, усвоени 
в периода от 20.04.2011 г. до 1.11.2011 г. 

Сумата в размер на 74 580 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили парични 
средства от трети лица през 2014 г. по банкова 
сметка  в левове № В093  11ВВ8 8888  1000  8226 
07  в  „Обединена  българска  банка“ – АД,  и  по 
разплащателна сметка в левове № В097 БЕМ1 
9240 1000 1158 57, открита на 17.01.2014 г. и закри-
та на 26.06.2014 г. в „Търговска банка Д“ – АД, 
с  титуляр  „Фамилия“ – ООД,  ЕИК  124682941, 
усвоени в периода от 4.03.2014 г. до 6.06.2014 г.

Сумата в размер на 28 600 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили парични 
средства от трети лица през 2014 г. по разплаща-
телна сметка в левове № В085 БЕМ1 9240 1000 
1151 03 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр 
„Дар“ – ЕООД, ЕЖ 813206225, усвоени в периода 
от 16.01.2014 г. до 25.02.2014 г.

Сумата  в  размер  на  135  900 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната част от постъпили 
парични средства от трето лице през 2014 г. по 
разплащателна сметка в левове № В082 БЕМ1 
9240 1000 1271 85 в „Търговска банка Д“ – АД, 
с титуляр „Астрабилд“ – ЕООД, ЕИК 148030805, 
усвоени в периода от 19.06.2014 г. до 24.06.2014 г.

Сумата в размер на 49 700 лв., представляваща 
постъпили парични средства от трето лице през 
2014 г. по разплащателна сметка в левове № В072 
1АВО 7479 1000 7199 00 в „Интернешънъл Асет 
Банк“ – АД,  с  титуляр  „Астрабилд“ – ЕООД, 
ЕИК 148030805.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
28.09.2022 г. от 14 ч.

Указва на заинтересованите лица, че могат да 
предявят своите претенции върху имуществото в 
срок до деня, предхождащ датата на насроченото 
съдебно заседание, а именно – до 27.09.2022 г.

Предупреждава  заинтересованите  лица,  че 
неподадените в срока претенции няма да бъдат 
разгледани от съда.
957

Варненският окръжен съд, гражданско отделе-
ние, обявява, че по гр. д. № 873/2019 г. по описа на 
съда е постъпило искане с вх. № 14275/10.05.2019 г. 
от Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество,  БУЛСТАТ  129010997,  и  адрес:  Варна, 
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против Илиян 
Василев Стоянов, ЕГН 7805271120, с постоянен 
адрес:  с. Чернево,  община  Суворово,  област 
Варна, ул. Тодор Каблешков № 13, и Гинка Мла-
денова Стоянова, ЕГН 8003109073, с постоянен 
адрес: гр. Игнатиево, община Аксаково, област 
Варна, ул. Георги Петлешев № 30, с правно ос-
нование чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от 
ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и цена на 
иска: 87 752,85 лв.

С исковата молба ищецът е поискал от съда 
да  постанови  решение,  с  което  на  основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да отнеме в полза на 
държавата имущество на стойност 87 752,85 лв. 
от Илиян Василев Стоянов, ЕГН 7805271120, с 
постоянен адрес – с. Чернево, община Суворово, 
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област Варна, ул. Тодор Каблешков № 13, и Гинка 
Младенова Стоянова, ЕГН 8003109073, с постоянен 
адрес – гр. Игнатиево, община Аксаково, област 
Варна, ул. Георги Петлешев № 30, както следва:

От Илиян Василев Стоянов, ЕГН 7805271120, 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ:

– сума в размер 20 лв., представляваща рав-
ностойността на придобити дялове от капитала 
на „Анджелина строй“ – ЕООД, ЕИК 201692758, 
рег. в ТР на 1.09.2011 г., със седалище и адрес на 
управление: Видин, ул. Перущица № 18.

От Илиян Василев Стоянов, ЕГН 7805271120, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сума  в  размер  8500 лв.,  представляваща 
продажната цена на лек автомобил марка „Мер-
цедес“, модел „Е 400“, рег. № В 3440 НК, дата 
на първа регистрация – 21.07.2003 г., отчужден с 
договор от 15.04.2014 г.;

– сума в размер 11 500 лв., представляваща 
постъпили по спестовен влог № 17241949 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр Илиян Василев Стоя-
нов  средства  от  трети  лица,  нетрансферирани 
по други банкови сметки и непреобразувани в 
друго имущество;

– сума в размер 37 937,85 лв., представляваща 
получени и непреобразувани в друго имущество 
парични преводи от трети лица.

От Гинка Младенова Стоянова, ЕГН 8003109073, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сума  в  размер  8900 лв.,  представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  отчуждава-
не на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 
„Ц  220“,  рег. № В  3393 РМ,  дата  на  първа  ре-
гистрация – 1.01.2001 г., отчужден с договор от 
19.03.2010 г.;

– сума  в  размер  3200 лв.,  представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  отчуждава-
не на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 
„В 200“, рег. № В 0990 РК, дата на първа регис-
трация – 13.12.2005 г., регистриран на името на 
лицето до 4.01.2011 г.;

– сума  в  размер  8500 лв.,  представляваща 
пазарната  стойност  към  датата  на  отчужда-
ване  на  лек  автомобил  марка  „БМВ“,  модел 
„318 И“, рег. № В 2618 РР, дата на първа регис-
трация – 12.03.2007 г.,  отчужден  с  договор  от 
21.11.2011 г.; 

– сума в размер 1750 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“, 
рег. № В 4753 НХ, дата на първа регистрация – 
14.05.1999 г., отчужден с договор от 3.12.2013 г.; 

– сума  в  размер  3000 лв.,  представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на  лек  автомобил марка  „Пежо“, модел  „307“, 
рег. № В 6401 НХ, дата на първа регистрация – 
16.10.2002 г., отчужден с договор от 14.05.2014 г.; 

– сума в размер 3900 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № В 
0583 НК, дата на първа регистрация – 1.01.2002 г., 
отчужден с договор от 30.05.2014 г.; 

– сума  в  размер  545 лв.,  представляваща 
внесени  по  разплащателна  сметка  № 16659887 

в  „Банка ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр Гинка Мла-
денова Стоянова средства, нетрансферирани по 
други банкови сметки и непреобразувани в друго 
имущество.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
28.09.2022 г. от 14,30 ч.

Указва на заинтересованите лица, че в срок 
до приключване на първото по делото съдебно 
заседание могат да предявят своите претенции 
върху имуществото.
980

Варненският окръжен съд, гражданско 
отделение,  обявява,  че  е  образувано  гр. д. 
№ 521/2020 г.  по  предявен  иск  от  Комисията 
за противодействие на корупцията и  за отне-
мане на незаконно придобитото имущество  с 
БУЛСТАТ 131463734, представлявано от председа-
теля Сотир Цацаров, срещу Александър Тодоров 
Томов, ЕГН 7112031128, с адрес: Варна, кв. Вл. 
Варненчик, бл. 308, вх. 5, ет. 7, понастоящем в 
затвора – Варна, кв. Трошево, ул. Христо Смир-
ненски № 19, с искане за отнемане в полза на 
държавата на имущество на ответника на обща 
стойност 93 656,72 лв., формирано от следните 
вещи и парични суми, претендирани от следните 
ответници на следните основания:

1. от Александър Тодоров Томов, ЕГН 7112031128, 
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вpъзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ с цена общо 33 700 лв.:

– сумата в размер 1000 лв., представляваща 
равностойността  на  10  дружествени  дяла  от 
капитала на „Уни Транс Спект“ – ЕООД, ЕИК 
200947193;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността  на  50  дружествени  дяла  от 
капитала  на  „Ани Макс  2008“ – ЕООД,  ЕИК 
200339020;

– сумата в размер 5100 лв., представляваща 
равностойността  на  102  дружествени  дяла  от 
капитала на „Диптих“ – ЕООД, ЕИК 125550558;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността на 50 дружествени дяла от ка-
питала на „АТТ-2009“ – ЕООД, ЕИК 103697203;

– сумата в размер на 100 лв., платена за при-
добиването на 2 дружествени дяла с равностой-
ност 2 лв. от капитала на „Вайлет Вал“ – ЕООД, 
ЕИК 200933553;

– сумата в размер 2500 лв., представляваща 
равностойността  на  25  дружествени  дяла  от 
капитала на „Атис 2001“ – ООД, ЕИК 103605518;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността на 50 дружествени дяла от ка-
питала на „Аники 76“ – ЕООД, ЕИК 148075362;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността  на  50  дружествени  дяла  от 
капитала  на  „Екохран – Консулт“ – ЕООД, 
ЕИК 200010377;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
равностойността на 50 дружествени дяла от ка-
питала на „Еуфория“ – ЕООД, ЕИК 148123768;

2. от Александър Тодоров Томов, ЕГН 7112031128, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена общо 59 956,72 лв.:

– сумата в размер 22 050 лв., непреобразувана 
в друго имущество и нетрансферирана по други 
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банкови сметки, постъпила от трети лица през 
2013 г. по картова сметка в левове № BG97 DEMI 
9240 1000 1115 89 в „Търговска банка Д“ – АД, 
с титуляр Александър Тодоров Томов;

– сумата в размер 37 224,72 лв., непреобра-
зувана в друго имущество и нетрансферирана 
по други банкови сметки, постъпила от трети 
лица  през  2013 г.  по  банкова  сметка  в  евро 
№ BG09 СЕСВ 979014Е 71106 00 в „Централна 
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Алексан-
дър Тодоров Томов;

– сумата в размер 210 лв., непреобразувана в 
друго имущество и нетрансферирана по други 
банкови сметки, представляваща лични вноски 
през 2013 г. по банкова сметка в левове № BG92 
СЕСВ 9790 10Е7 1106 00 в „Централна коопе-
ративна  банка“ – АД,  с  титуляр  Александър 
Тодоров Томов;

– сумата в размер 332 лв., непреобразувана 
в друго имущество и нетрансферирана по други 
банкови сметки, постъпила от трети лица през 
2013 г.  по  банкова  сметка  в  левове  № BG92 
СЕСВ 9790 10Е7 И 06 00 в „Централна коопе-
ративна  банка“ – АД,  с  титуляр  Александър 
Тодоров Томов;

– сумата в размер 140 лв., непреобразувана 
в друго имущество и нетрансферирана по други 
банкови сметки, представляваща лични вноски 
през 2013 г. по банкова сметка № 800231093046830 
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр 
Александър Тодоров Томов.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
16.06.2022 г. от 10,20 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.
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Варненският окръжен съд, гражданско от-
деление,  обявява,  че  по  гр. д.  № 1927/2017 г. 
по  описа  на  съда  е  постъпило  искане  с 
вх. № 24760/4.09.2017 г.  от  Комисията  за  про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 
131463734, адрес – Варна, ул. Алеко Константи-
нов № 17, ет. 1, против Пламен Ангелов Ангелов, 
ЕГН  7907221009,  постоянен  и  настоящ  адрес: 
Провадия, ул. Янко Сакъзов № 63, вх. Б, ет. 4, 
ап.  8, и Станимира Генчева Димитрова, ЕГН 
8003121090, постоянен и настоящ адрес: Прова-
дия, ул. Камчия № 33, с правно основание чл. 153, 
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ 
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и цена на иска 500 212 лв.

Предмет на отнемане в исковото производ-
ство ще бъде имущество на стойност 500 212 лв., 
тъй като е налице значително несъответствие в 
имуществото на проверяваното лице по смисъла  
на § 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по силата на § 5, ал. 2 
от ПЗРЗПКОНПИ.

На основание чл. 153, чл. 142, ал. 2, т. 2 във 
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ от Пламен 
Ангелов Ангелов и Станимира Генчева Димитрова 
следните вещи:

1. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел 
„Пасат“, peг. № В 3941 РХ, дата на първа регистра-

ция 6.03.1997 г., рама № WVWZZZ3BZVE076141, 
двигател № AFN194918.

2. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел 
„Пасат“, peг. № В 5501 НС, дата на първа регистра-
ция 19.07.2002 г., рама № WVWZZZ3BZ3E074542, 
двигател № AKN098434.

3. Сума в размер на 16 500 лв., представля-
ваща  пазарната  стойност  на  лек  автомобил, 
марка  „Ауди“,  модел  „A3“,  peг. № В  1117  PC, 
към датата на отчуждаването му.

4. Сума в размер на 6700 лв., представляваща 
пазарната  стойност  на  лек  автомобил,  марка 
„Фолксваген“, модел „Голф“, peг. № В 7007 КС, 
към датата на отчуждаването му.

На основание чл. 153, чл. 142, ал. 2, т. 1 във 
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ от Пламен 
Ангелов Ангелов:

1. Сумата в общ размер на 463 885 лв., из-
зета с протокол за претърсване и изземване от 
15.10.2012 г.  по ДП № 251/2013 г.  по  описа  на 
ОСлО при ОП – Варна, пр. пр. № 1635/2012 г. 
по описа на ВОП.

2. Сума общо в размер на 587 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредит по сметка с 
IBAN BG 21 UBBS 80021056771230 в „ОББ“ – АД, 
с титуляр Пламен Ангелов Ангелов.

3. Сума общо в размер на 3840 лв., представ- 
ляваща  получени  преводи  от  трето  лице  по 
разплащателна сметка в левове с IBAN BG 79 
ТТВВ 94001525875700 в „СЖ Експресбанк“ – АД, 
с титуляр Пламен Ангелов Ангелов.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
5.10.2022 г. от 14 ч.

Указва на заинтересованите лица, че в срок 
до приключване на първото по делото съдебно 
заседание могат да предявят своите претенции 
върху имуществото.
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Варненският окръжен съд, гражданско 
отделение, обявява, че по гр.д. № 2225/2020 г. 
по  описа  на  съда  е  постъпило  искане  с 
вх. № 19196/19.08.2020 г. от Комисията за про-
тиводействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 
129010997, и адрес: Варна, ул. Алеко Константи-
нов № 17, ет. 1, против Вярка Георгиева Ботева, 
ЕГН 9107111198, с постоянен и настоящ адрес: 
гр. Игнатиево,  ул. Георги  Петлешев  № 32,  с 
адрес на призоваване: гр. Игнатиево, ул. Георги 
Петлешев № 24, в качеството є на наследник на 
Георги Василев Ботев, с ЕГН 6609208003; Станчо 
Георгиев Ботев, с ЕГН 9211191108, с постоянен 
и настоящ адрес: гр. Игнатиево, ул. Георги Пет-
лешев № 32, в качеството му на наследник на 
Георги Василев Ботев, с ЕГН 6609208003; Васил 
Георгиев Василев, с ЕГН 8410309064, с постоя-
нен и настоящ адрес: гр. Игнатиево, ул. Георги 
Петлешев №30, с адрес за призоваване: гр. Игна-
тиево, ул. Георги Петлешев № 32, в качеството 
му  на  наследник  на  Георги  Василев  Ботев,  с 
ЕГН 6609208003; Съдефа Гергинова Станева, с 
ЕГН 6808185913, с постоянен и настоящ адрес: 
гр. Игнатиево,  ул. Георги  Петлешев  № 32,  с 
правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
и цена на иска 62 769,98 лв. 
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Предмет на отнемане в исковото производство 
ще бъде имущество на стойност 62 769,97 лв., 
тъй като е налице значително несъответствие в 
имуществото на проверяваното лице по смисъла 
на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, 
т. 3 от ДРЗПКОНПИ. 

Налице са предпоставките на чл. 150 и чл. 141 
във връзка  с чл. 142,  ал. 2,  т. 1 и 5,  чл. 151 и 
чл. 149 от ЗПКОНПИ. 

Ищецът е заявил петитум, с който моли съда 
да отнеме в полза на държавата имущество от 
Вярка Георгиева Ботева с ЕГН 9107111198, с по-
стоянен и настоящ адрес: гр. Игнатиево, ул. Ге-
орги Петлешев № 32, с адрес на призоваване: 
гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев № 24, Станчо 
Георгиев Ботев с ЕГН 9211191108, с постоянен 
и  настоящ  адрес:  гр. Игнатиево,  ул. Георги 
Петлешев № 32, Васил Георгиев Василев с ЕГН 
8410309064, с постоянен и настоящ адрес: гр. Иг-
натиево, ул. Георги Петлешев № 30, с адрес за 
призоваване: гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев 
№ 32, в качеството им на наследници на Георги 
Василев Ботев с ЕГН 6609208003, с постоянен 
и настоящ адрес: ул. Георги Петлешев № 30, и 
Съдефа Гергинова Станева  с ЕГН  6808185913, 
с  постоянен  и  настоящ  адрес:  гр. Игнатиево, 
ул. Георги  Петлешев  № 32,  с  цена  на  иска 
62 769,98 лв., както следва: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Съдефа Герги-
нова Станева да се отнеме в полза на държавата: 

1.  Недвижим  имот,  намиращ  се  в  гр. Иг-
натиево,  ул. Митко  Палаузов  № 4,  а  именно: 
дворно място, съставляващо УПИ II-437 в кв. 49 
по  действащия  план  на  гр. Игнатиево,  общи-
на  Аксаково,  одобрен  със  Заповед  № 378  от 
26.06.1993 г.  за  улична  и  дворищна  регулация 
на кмета на община Аксаково, намиращ се в 
гр. Игнатиево, ул. Митко Палаузов № 4, цялото 
с площ 1000 кв. м, при  граници:  улица, УПИ 
IX-1034,  УПИ  I-438  и  УПИ  XIII-436,  ведно  с 
построеното  в  имота  жилище,  на  един  етаж, 
без площ по документ за собственост, с площ 
съгласно  данъчна  оценка  100 кв. м,  както  и 
мазе, без площ по документ за собственост, с 
площ съгласно данъчна оценка 20 кв. м, както и 
второстепенна постройка – лятна кухня, на един 
етаж, без площ по документ за собственост, с 
площ съгласно данъчна оценка 30 кв. м.

2.  Лек  автомобил,  марка  „БМВ“,  модел 
„530  Д“,  рег.  № В6319ВМ,  дата  на  първона-
чална  регистрация  2.01.2004 г.,  рама  номер: 
WBANC71010B647190, двигател: 40885656306D2.

3. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, мо-
дел  „Пасат“,  рег. № В3864НА,  дата  на  първо-
начална  регистрация  9.07.1999 г.,  рама  номер: 
WVWZZZ3BZXP092833, двигател: AFN657628. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Съдефа Гергинова 
Станева да се отнеме в полза на държавата: 

1. Сумата в размер на 7200 лв., представля-
ваща пазарната стойност към датата на отчуж-
даване  на  лек  автомобил,  марка  „Мерцедес“, 
модел „Е320“, рег. № В0490НВ, дата на първо-
начална регистрация 27.09.2000 г., рама номер: 
WDB2100261B221003, двигател: 61398030800992.

2. Сумата в размер на 4800 лв., представлява-
ща пазарната стойност към датата на отчужда-

ване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 
„Е320 ЦДИ 4“, рег. № В1554ВВ, дата на първо-
начална регистрация 26.10.2005 г., рама номер: 
WDB2110891X195186, двигател: 64292140065433. 

3. Сумата в размер на 169,97 лв., представ- 
ляваща  непреобразувани  вноски  по  банкови 
сметки с титуляр Съдефа Гергинова Станева с 
ЕГН 6808185913. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Вярка Георгиева 
Ботева да се отнеме в полза на държавата: 

1. 1/3 ид. част от недвижим имот, намиращ 
се в гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев № 30, 
а именно: УПИ XIV-409, 410 в кв. 48 по плана 
на гр. Игнатиево, с площ 2295 кв. м, при гра-
ници на целия имот: улица, имот № 409, УПИ 
XI-409, УПИ XII-408, УПИ IV-411 и УПИ IX-
410, който имот е идентичен с бившите УПИ 
X-410 в кв. 48 с площ 885 кв. м и УПИ XIV-409 
в кв. 48 с площ 1410 кв. м.

2.  1/3  ид.  част  от  лек  автомобил,  марка 
„Фолксваген“,  модел  „Поло“,  рег. № В3756НР, 
дата на първоначална регистрация 19.04.1996 г., 
рама номер: WVWZZZ6NZTY165670, двигател: 
AEV117419. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станчо Георгиев 
Ботев да се отнеме в полза на държавата: 

1. 1/3 ид. част от недвижим имот, намиращ 
се в гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев № 30, 
а именно: УПИ XIV-409, 410 в кв. 48 по плана 
на гр. Игнатиево, с площ 2295 кв. м, при гра-
ници на целия имот: улица, имот № 409, УПИ 
XI-409, УПИ XII-408, УПИ IV-411 и УПИ IX-
410, който имот е идентичен с бившите УПИ 
X-410 в кв. 48 с площ 885 кв. м и УПИ-XIV-409 
в кв. 48 с площ 1410 кв. м.

2.  1/3  ид.  част  от  лек  автомобил,  марка 
„Фолксваген“,  модел  „Поло“,  рег. № В3756НР, 
дата на първоначална регистрация 19.04.1996 г., 
рама номер: WVWZZZ6NZTY165670, двигател: 
AEV117419. 

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васил Георгиев 
Василев да се отнеме в полза на държавата:

1. 1/3 ид. част от недвижим имот, намиращ 
се в гр. Игнатиево, ул. Георги Петлешев № 30, 
а именно: УПИ XIV-409, 410 в кв. 48 по плана 
на гр. Игнатиево, с площ  2295 кв. м, при гра-
ници на целия имот: улица, имот № 409, УПИ 
XI-409, УПИ XII-408, УПИ IV-411 и УПИ IX-
410, който имот е идентичен с бившите УПИ 
X-410 в кв. 48 с площ 885 кв. м и УПИ-XIV-409 
в кв. 48 с площ 1410 кв. м.

2.  1/3  ид.  част  от  лек  автомобил,  марка 
„Фолксваген“,  модел  „Поло“,  рег. № В3756НР, 
дата на първоначална регистрация 19.04.1996 г., 
рама номер: WVWZZZ6NZTY165670, двигател: 
AEV117419.

Производството  по  делото  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
5.10.2022 г. от 14,30 ч.

Указва на заинтересованите лица, че в срок 
до приключване на първото по делото съдебно 
заседание могат да предявят своите претенции 
върху имуществото.
1071
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Добричкият окръжен съд, гражданско  от-
деление,  уведомява,  че  е  образувано  гр.д. 
№ 700/2019 г. по искова молба на КПКОНПИ 
срещу  Георги Минков  Георгиев  и Красимира 
Петрова  Георгиева,  двамата  от  гр. Добрич,  с 
която са предявени искове на основание чл. 153, 
ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от 
ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) за отнемане 
от ответниците на имущество на обща стойност 
210 536,54 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Георги Минков 
Георгиев, ЕГН 6403138046:

– Сумата общо в размер на 1826,01 лв., пред-
ставляваща направени вноски от проверяваното 
лице на 23.10.2009 г., 14.12.2009 г. и 30.12.2009 г., 
които  не  са  трансферирани  в  други  банкови 
сметки по банкова сметка с IBAN BG 25 CRBA 
9898 4000973351, прехвърлена сметка от „Алфа 
банка“ – АД, в банка „Юробанк България“ – АД, 
с IBAN BG 27 BPBI 8898 4000973351 c титуляр 
Георги Минков Георгиев.

– Сумата в размер на 430,91 лв., представля-
ваща прехвърлени парични средства от други 
банкови сметки на проверяваното лице и съп- 
ругата му на  2.11.2009 г.  по банкова  сметка  с 
IBAN BG 25 CRBA 9898 4000973351, прехвърлена 
сметка от „Алфа банка“ – АД, в банка „Юро-
банк България“ – АД, с IBAN BG 27 BPBI 8898 
4000973351 c титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата  общо  в  размер  на  3790,97 лв., 
представляваща  направени  вноски  от  прове-
ряваното  лице  на  19.01.2010 г.,  29.01.2010 г., 
5.07.2010 г., 16.07.2010 г., 23.07.2010 г., 30.07.2010 г., 
23.12.2010 г. и 29.12.2010 г., които не са транс-
ферирани в други банкови сметки, по банкова 
сметка  с  IBAN BG 25 CRBA 9898  4000973351, 
прехвърлена  сметка  от  „Алфа  банка“ – АД,  в 
банка „Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 27 
BPBI 8898 4000973351 с титуляр Георги Минков 
Георгиев.

– Сумата общо в размер на 1820,51 лв., пред-
ставляваща прехвърлени парични средства от 
други банкови сметки на проверяваното лице 
и  съпругата  му  на  20.08.2010 г.  и  17.09.2010 г. 
по банкова сметка с  IBAN BG 25 CRBA 9898 
4000973351, прехвърлена сметка от „Алфа бан-
ка“ – АД, в банка „Юробанк България“ – АД, 
с IBAN BG 27 BPBI 8898 4000973351 c титуляр 
Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 44 300 лв., пред-
ставляваща вноски и преводи от трети лица на 
29.01.2010 г., 23.04.2010 г. и 18.06.2010 г. по банкова 
сметка  с  IBAN BG 25 CRBA 9898  4000973351, 
прехвърлена  сметка  от  „Алфа  банка“ – АД,  в 
банка „Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 27 
BPBI 8898 4000973351 c титуляр Георги Минков 
Георгиев.

– Сумата общо в размер на 750 лв., представ- 
ляваща  направени  вноски  от  проверяваното 
лице на 29.08.2011 г. и 26.09.2011 г. по банкова 
сметка  с  IBAN BG 25 CRBA 9898  4000973351, 
прехвърлена  сметка  от  „Алфа  банка“ – АД,  в 
банка „Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 27 
BPBI 8898 4000973351 c титуляр Георги Минков 
Георгиев.

– Сумата общо в размер на 310 лв., предста-
вляваща погасителни вноски на 16.08.2011 г. и 
31.10.2011 г. по банкова сметка с  IBAN BG 25 
CRBA 9898 4000973351, прехвърлена сметка от 
„Алфа банка“ – АД, в банка „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с IBAN BG 27 BPBI 8898 4000973351 
c титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата в размер на 2400,78 лв., представ- 
ляваща  вноска  и  превод  от  трето  лице  на 
16.05.2011 г., която не е трансферирана в други 
банкови сметки, подлежи на отнемане в полза 
на държавата по банкова сметка с IBAN BG 25 
CRBA 9898 4000973351, прехвърлена сметка от 
„Алфа банка“ – АД, в банка „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с IBAN BG 27 BPBI 8898 4000973351 
c титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата  в  размер  на  3000 лв.,  представ- 
ляваща  превод  от  трето  лице  на  9.08.2016 г. 
по банкова сметка с  IBAN BG 25 CRBA 9898 
4000973351, прехвърлена сметка от „Алфа бан-
ка“ – АД, в банка „Юробанк България“ – АД, 
с IBAN BG 27 BPBI 8898 4000973351 c титуляр 
Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 18 090,44 лв., рав-
ностойността на 9263,50 евро, представляваща 
направени  вноски  от  проверяваното  лице  на 
8.01.2010 г., 13.01.2010 г., 23.03.2010 г., 19.04.2010 г. 
и 29.09.2010 г., които не са трансферирани в други 
банкови сметки, подлежи на отнемане в полза 
на държавата по банкова сметка BG 21 CRBA 
9898 4400781815, прехвърлена сметка от „Алфа 
банка“ – АД, в банка „Юробанк България“ – АД, 
с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата  общо  в  размер  на  3574,56 лв., 
равностойността  на  2303,87  щатски  долара, 
представляваща направени вноски от проверя-
ваното лице на 20.10.2009 г. и 20.08.2010 г., които 
не са трансферирани в други банкови сметки, 
подлежи на отнемане в полза на държавата по 
банкова сметка BG 28 CRBA 9898 4100967202, 
прехвърлена  сметка  от  „Алфа  банка“ – АД,  в 
банка  „Юробанк  България“ – АД,  с  титуляр 
Георги Минков Георгиев.

– Сумата в размер на 6000 лв., представля-
ваща превод от трето лице на 29.01.2010 г., ко-
ято е трансферирана от друга банкова сметка, 
подлежи на отнемане в полза на държавата по 
банкова сметка BG 20 CRBA 9898 2030109496, 
прехвърлена  сметка  от  „Алфа  банка“ – АД,  в 
банка  „Юробанк  България“ – АД,  с  титуляр 
Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 465 лв., представ- 
ляваща  погасителни  вноски  на  23.10.2009 г., 
14.01.2010 г., 31.05.2010 г., 5.08.2010 г. и 30.08.2010 г., 
подлежи на отнемане в полза на държавата по 
кредитна  карта  в  левове № 5414  942544800  01 
7,  издадена  от  „Юробанк  България“ – АД,  с 
титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 2691,57 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски на 14.01.2010 г., 
28.04.2010 г., 31.05.2010 г., 5.08.2010 г., 30.08.2010 г. 
и 23.09.2010 г., подлежи на отнемане в полза на 
държавата по кредитна карта в левове № 5414 
942544800 02 5, издадена от „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 640 лв., представ- 
ляваща  погасителни  вноски  на  24.11.2010 г., 
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16.12.2010 г.  и  26.09.2011 г.,  подлежи  на  отне-
мане в полза на държавата по кредитна карта 
в  левове  № 5414  942544800  01  7,  издадена  от 
„Юробанк  България“ – АД,  с  титуляр  Георги 
Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 10 060 лв., пред-
ставляваща вноски и преводи от трети лица на 
11.07.2012 г.  и  9.06.2014 г.,  които  не  са  транс-
ферирани  по  други  банкови  сметки,  подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка с IBAN BG 28 ТТВВ 9400 1525788930 в 
банка „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр Георги 
Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 2320,43 лв., пред-
ставляваща направени вноски от проверяваното 
лице  на  22.02.2011 г.,  27.04.2011 г.,  5.08.2011 г., 
23.08.2011 г. и 30.08.2011 г., които не са транс-
ферирани в други банкови сметки, по банкова 
сметка BG 62 UNCR 7000  1519973240  в  банка 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Георги 
Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 14 470 лв., пред-
ставляваща вноски и преводи от трето лице на 
16.05.2011 г., които са трансферирани от други 
банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на 
държавата по банкова сметка BG 62 UNCR 7000 
1519973240 в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, 
с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата  в  размер  на  2246,12 лв.,  равно- 
стойността  на  1148,15  евро,  представляваща 
прехвърлени парични средства от други банко-
ви сметки на проверяваното лице и съпругата 
му  на  24.01.2011 г.  и  10.01.2012 г.,  подлежи  на 
отнемане  в  полза  на  държавата  по  банкова 
сметка BG  78 UNCR  7000  4519989534  в  банка 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Георги 
Минков Георгиев.

– Сумата  в  размер на  17  002,41 лв.,  равно- 
стойността на 8700 евро, представляваща вноски 
и преводи от трето лице на 16.05.2011 г., транс-
ферирани  от  други  банкови  сметки,  подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка BG  78 UNCR  7000  4519989534  в  банка 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Георги 
Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 399,58 лв., пред-
ставляваща направени вноски от проверяваното 
лице на 29.12.2011 г., които не са трансферирани 
в  други  банкови  сметки,  подлежи на  отнема-
не в полза на държавата по банкова сметка с 
IBAN BG 40 FINV 9150 10BGN0SJAG в банка 
„ПИБ“ – АД, с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата  в  размер  на  650 лв.,  представля-
ваща  направени  вноски  от  проверяваното 
лице на 28.12.2009 г., 29.01.2010 г., 31.03.2010 г., 
2 8 .0 4 .2 010 г. ,   31 .05.2 010 г. ,   5.0 7.2 010 г.   и 
26.08.2010 г., които не са трансферирани в други 
банкови сметки, подлежи на отнемане в полза 
на държавата по банкова сметка с IBAN BG 44 
FINV 9150 10BGN0KDDB в Банка „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата в размер на 100 лв., представляваща 
прехвърлени парични средства от други банкови 
сметки на проверяваното лице и съпругата му 
на  2.11.2009 г.,  подлежи  на  отнемане  в  полза 
на държавата по банкова сметка с IBAN BG 44 

FINV 9150 10BGN0KDDB в Банка „ПИБ“ – АД, 
с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 1200 лв., пред-
ставляваща направени вноски от проверяваното 
лице на 26.04.2010 г. и 29.12.2011 г., които не са 
трансферирани в други банкови сметки, подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка с IBAN BG03STSA93000007290556 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Георги Минков Георгиев.

– Сумата общо в размер на 804,13 лв., пред-
ставляваща вноски и преводи от трети лица на 
30.05.2011 г. и 30.09.2011 г., подлежи на отнемане 
в полза на държавата по банкова сметка с IBAN 
BG03STSA93000007290556 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Георги Минков Георгиев.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимира Петрова 
Георгиева, ЕГН 6406198075:

– Сумата общо в размер на 6745,83 лв., пред-
ставляваща направени вноски от съпругата на 
проверяваното лице на 23.11.2010 г. и 7.12.2010 г., 
които  не  са  трансферирани  в  други  банкови 
сметки, подлежи на отнемане в полза на дър-
жавата по банкова сметка с IBAN BG 31 CRBA 
9898  4000974213,  в  банка  „Алфа  банка“ – АД, 
прехвърлена в банка „Юробанк България“ – АД, 
с IBAN BG 33 BPBI 8898 4000974213 с титуляр 
Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата в размер на 6679,44 лв., представля-
ваща превод от трето лице на 4.05.2010 г., която е 
трансферирана от друга банкова сметка, подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка с IBAN BG 31 CRBA 9898 4000974213, в 
банка „Алфа банка“ – АД, прехвърлена в банка 
„Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 33 BPBI 
8898 4000974213 с титуляр Красимира Петрова 
Георгиева.

– Сумата  в  размер  на  340 лв.,  представля-
ваща  направена  вноска  от  съпругата  на  про-
веряваното  лице  на  31.10.2011 г.,  която  не  е 
трансферирана в други банкови сметки, подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка с IBAN BG 31 CRBA 9898 4000974213, в 
банка „Алфа банка“ – АД, прехвърлена в банка 
„Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 33 BPBI 
8898 4000974213 с титуляр Красимира Петрова 
Георгиева.

– Сумата общо в размер на 30 415 лв., предста-
вляваща преводи от трети лица на 29.04.2011 г. и 
16.05.2011 г., която не е трансферирана по други 
банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на 
държавата по банкова сметка с IBAN BG 31 CRBA 
9898  4000974213,  в  банка  „Алфа  банка“ – АД, 
прехвърлена в банка „Юробанк България“ – АД, 
с IBAN BG 33 BPBI 8898 4000974213 c титуляр 
Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата  в  размер  на  115 лв.,  представля-
ваща  направена  вноска  от  съпругата  на  про-
веряваното  лице  на  26.01.2012 г.,  която  не  е 
трансферирана в други банкови сметки, подлежи 
на отнемане в полза на държавата по банкова 
сметка с IBAN BG 31 CRBA 9898 4000974213, в 
банка „Алфа банка“ – АД, прехвърлена в банка 
„Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 33 BPBI 
8898 4000974213 c титуляр Красимира Петрова 
Георгиева.
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– Сумата в размер на 19 256,56 лв., равностой-
ността на 12 759,96 щатски долара, представля-
ваща превод от трето лице на 4.05.2010 г., която 
не е трансферирана по други банкови сметки, 
подлежи на отнемане в полза на държавата по 
банкова сметка с IBAN BG 83 CRBA 9898 2030 
1109 81 в банка „Алфа банка“ – АД, прехвърлена 
в банка „Юробанк България“ – АД, с IBAN BG 
85 BPBI  8898  2030  1109  81  в  банка  „Юробанк 
България“ – АД, с титуляр Красимира Петрова 
Георгиева.

– Сумата в размер на 1630 лв., представляваща 
направена вноска от съпругата на проверяваното 
лице на 8.08.2011 г., която не е трансферирана 
в други банкови сметки, подлежи на отнемане 
в  полза  на  държавата  по  банкова  сметка  BG 
27 UNCR 7000 4519967463 в банка „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Красимира Петрова 
Георгиева.

– Сумата  в  размер  на  2300 лв.,  предста-
вляваща превод от  трето лице на  2.08.2017 г., 
подлежи на отнемане в полза на държавата по 
банкова сметка с IBAN BG63STSA93000009098041 
в  „Банка  ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр  Красимира 
Петрова Георгиева.

– Сумата общо в размер на 832 лв., предста-
вляваща  погасителни  вноски  на  25.09.2009 г., 
23.10.2009 г. и 19.12.2009 г., подлежи на отнемане 
в полза на държавата по банкова сметка с IBAN 
BG63STSA93000009098041 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата общо в размер на 1730 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски на 25.01.2010 г., 
2 4 . 0 3 . 2 010 г. ,   2 3 . 0 4 . 2 010 г. ,   2 3 . 0 7. 2 010 г. , 
25.08.2010 г., 21.12.2010 г., подлежи на отнемане 
в полза на държавата по банкова сметка с IBAN 
BG63STSA93000009098041 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата общо в размер на 737,29 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски на 25.07.2011 г., 
22.08.2011 г. и 21.09.2011 г., подлежи на отнемане 
в полза на държавата по банкова сметка с IBAN 
BG63STSA93000009098041 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата  в  размер  на  165 лв.,  представля-
ваща прехвърлени парични средства от други 
банкови сметки на проверяваното лице и съпру-
гата му на 27.01.2012 г., подлежи на отнемане в 
полза на държавата по банкова сметка с IBAN 
BG63STSA93000009098041 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Красимира Петрова Георгиева.

– Сумата в размер на 247 лв., представляваща 
внесени средства от трето лице, подлежи на от-
немане в полза на държавата по банкова сметка 
с  IBAN  BG78STSA93000022391815  (22391815) 
в  „Банка  ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр  Красимира 
Петрова Георгиева

Уведомява заинтересованите лица, че могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2 
от ГПК – до приключване на съдебното дирене 
пред първоинстанционния съд.

Насрочва делото за 28.06.2022 г. от 14 ч.
1072

Добричкият окръжен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява, че е образувано гр.д. № 80/2021 г. 

по искова молба на КПКОНПИ срещу Детелин 
Димитров Георгиев и Горана Христова Георги-
ева, и двамата от Шабла, с която са предявени 
искове на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ 
за  отнемане  от  ответниците  на  имущество на 
обща стойност 101 501,59 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Детелин Димитров Ге-
оргиев с ЕГН 8003051942 сумата в размер на 10 лв.:

2 дружествени дяла с номинал от 5 лв. все-
ки,  на  обща  стойност  10 лв.,  представляващи 
капитала на „Ана Мария Кинг“ – ЕООД, ЕИК 
205097973, със седалище и адрес на управление: 
Шабла,  ул. Свобода  №  15,  представлявано  от 
Детелин Димитров Георгиев с ЕГН 8003051942.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Детелин Димитров Геор-
гиев с ЕГН 8003051942 сума в общ размер 12 950 лв.:

Лек автомобил „Ауди А4“, peг. № ТХ5257АК, 
дата на първоначална регистрация 16.07.2002 г., 
рама WAUZZZ8E73A042677, двигател AYM05053, 
собственост на Детелин Димитров Георгиев. Па-
зарна стойност към настоящия момент – 5500 лв.

Лек  а вт омобил  „Форд  Га лакси“,  peг. 
№ ТХ4079ХК,  дата на първоначална регистра-
ция  7.07.1998 г.,  рама  WF0GXXPSWGWU58857, 
двигател Y5BWU58857, собственост на Детелин 
Димитров Георгиев. Пазарна стойност към на-
стоящия момент – 1000 лв.

Товарен  автомобил  „Опел  Астра“,  peг. 
№ ТХ9628АН, дата на първоначална регистрация 
28.12.2010 г., рама W0LPD6ED5BG015703, двигател 
A16XER20PU1469, собственост на Детелин Дими-
тров Георгиев. Пазарна стойност към настоящия 
момент – 5500 лв.

Лек  автомобил  „Сеат  Алхамбра“,  peг. 
№ ТХ2915ХС, дата на първоначална регистрация 
16.07.1996 г., рама VSSZZZ7MZTV503066, двигател 
ADY166793, собственост на Детелин Димитров 
Георгиев.  Пазарна  стойност  към  настоящия 
момент – 950 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Детелин Дими-
тров Георгиев с ЕГН 8003051942 сума в общ размер 
59 300 лв.:

Сума в размер на 11 500 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество  от  продажба 
на  недвижими  имот – дворно  място  с  площ 
1550 кв. м, намиращ се в Шабла, община Ша-
бла, област Добрич, ул. Свобода № 15, целият 
с  площ  1633 кв. м,  номер  по  предходен  план: 
кв. 75, парцел XIII-1164, ведно с построената в 
имота  сграда  с  идентификатор  83017.502.1436.1 
със ЗП 110 кв. м, отчужден с нотариален акт № 
156, том 4, вх. peг. № 1356/4.08.2020 г., дв. вх. № 
1342/2020 г., вписан в СВ – Каварна.

Сума в размер на 1200 лв., представляваща 
незаконно придобито имущество от продажба на 
лек автомобил „Опел Астра“, peг. № ТХ8122 АМ, 
дата на първоначална регистрация 30.10.2001 г., 
рама W0L0TGF3522065618, двигател – без номер, 
отчужден с договор от 15.02.2016 г.

Сума в размер на 2400 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество  от  продажба 
на лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо“, peг. 
№ ТХ6988АК,  дата на първоначална регистра-
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ция  21.06.2001 г.,  рама  VF7CHRHYB38997870, 
двигател  PSARHY10DYHZ3009558,  отчужден  с 
договор на 18.03.2016 г.

Сума в размер 1200 лв., представляваща неза-
конно придобито имущество от продажба на лек 
автомобил „Опел Зафира“, peг. № ТХ8130 АК, дата 
на първоначална регистрация 17.09.1999 г., рама 
W0L0TGF75Y2013737, двигател X20DTL17466737, 
отчужден с договор на 21.01.2017 г.

Сума  в  размер  20 000 лв.,  представляваща 
незаконно придобито имущество от продажба на 
лек автомобил марка „Мерцедес МЛ 320 ЦД 4 
МА“, peг. № ТХ6905АН, дата на първоначална ре-
гистрация 18.06.2007 г., рама WDC1641221A265120, 
двигател 64294040389625, отчужден с договор от 
23.05.2017 г.

Сума в размер на 23 000 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество  от  продажба 
на лек автомобил „Ауди А 6“, peг. № ТХ3361ХТ, 
дата на първоначална регистрация 1.12.2008 г., 
рама WAUZZZ4F88N086248, двигател ASB125556, 
отчужден с договор от 21.06.2018 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1, чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Де-
телин Димитров Георгиев с ЕГН 8003051942 сума 
в размер на 4741,59 лв.:

Сума общо в размер на 4741,59 лв., представля-
ваща незаконно придобито имущество, внесена 
от трети лица през 2018 г. по банкова сметка в 
левове № BG43BPBI79381061486901 в ТБ „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  „Ана  Мария 
Кинг“ – ЕООД, усвоена от проверяваното лице 
и непреобразувана в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Детелин Дими-
тров Георгиев с ЕГН 8003051942 и Горана Христова 
Георгиева с ЕГН 7606075296 сума в общ размер на 
22 800 лв.:

Сума в размер на 1500 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество  от  продаж-
ба  на  лек  автомобил  „Фолксваген  Голф“,  peг. 
№  ТХ8422ХТ,  дата  на  първоначална  регистра-
ция  6.04.2000 г.,  рама  WVWZZZ1JZYW697760, 
двигател – ALH258583,  отчужден  с  договор  от 
19.07.2018 г.

Сума  в  размер  на  2800 лв.,  представлява-
ща  незаконно  придобито  имущество  от  про-
дажба  на  лек  автомобил  „Опел  Зафира“,  peг. 
№  8488ХТ,  дата  на  първоначална  регистрация 
18.11.2002 г.,  рама  W0L0TGF7532065677,  двига-
тел – Y22DTR17D95476, отчужден с договор от 
13.08.2018 г.

Сума в размер на 12 500 лв., представляваща 
незаконно придобито имущество от продажба на 
лек автомобил „Хюндай И 30“, peг. № ТХ2321АТ, 
дата на първоначална регистрация 28.02.2012 г., 
рама TMADB81SACJ086106, двигател – без номер, 
отчужден с договор от 26.11.2018 г.

Сума в размер на 6000 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество  от  продажба 
на лек автомобил „Тойота Корола Версо 2.2 Д“, 
peг. № ТХ2968АТ, дата на първоначална регис-
трация 8.10.2005 г., рама NMTEA16R90R001903, 
двигател – без  номер,  отчужден  с  договор  от 
28.12.2018 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Горана Христова 
Георгиева с ЕГН 7606075296 сума в размер на 1700 лв.:

Сума в размер на 1700 лв., представляваща 
незаконно  придобито  имущество,  внесена  от 
Детелин Димитров Георгиев по банкова сметка 
в левове № BG82IORT8088100166600 в ТБ „Ин-
вестбанк“ – АД,  с  титуляр  Горана  Христова 
Георгиева през 2011 г., непреобразувана в друго 
имущество и нетрансферирана по други банкови 
сметки.

Уведомява заинтересованите лица, че могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на отнемане в срока по чл. 225, ал. 2 
от ГПК – до приключване на съдебното дирене 
пред първоинстанционния съд.

Насрочва делото за 8.06.2022 г. от 10 ч.
1054

Силистренският окръжен съд обявява, че на 
2.02.2021 г.  е  образувано  гр. д. № 38/2021 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 Гюлхаят Билгин Шезаи, ЕГН 8406035596, 
с постоянен и настоящ адрес: с. Правда, общи-
на Дулово, област Силистра ул. Васил Коларов 
№ 33,  с  правно  основание  по  чл. 153,  ал. 1  от 
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата 
на  имущество на  обща  стойност  81  172,06 лв., 
както следва:

На  основание  чл. 151  във  връзка  с  чл. 142, 
ал. 2,  т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюлхаят 
Билгин  Шезаи,  ЕГН  8406035596,  сума  общо  в 
размер на 81 172,06 лв., представляваща получени 
парични преводи от трети лица, непреобразувани 
в друго имущество, подлежаща на отнемане на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 5.07.2022 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.
955

Старозагорският окръжен съд на основание 
чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образу-
вано гр. д. № 32/2021 г. по описа на ОС – Стара 
Загора, по постъпила искова молба от Коми-
сията за противодействие на корупцията и от-
немане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Лилия Петрова Атанасова 
от Стара Загора, като претендира отнемането 
на недвижимо имущество в размер 16 624,56 лв. 

Гражданско  дело № 32/2021 г.  е  насрочено 
за  26.05.2022 г.  от  10 ч.,  като  съдът  дава  на 
заинтересованото  лице  едномесечен  срок  от 
обнародване на съобщението да предяви своите 
претенции върху имуществото.
985
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Шуменският окръжен съд на  основание 
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е обра-
зувано гр.д. № 20213600100454 по искова молба 
на Комисията за противодействие на корупци-
ята  и  за  отнемане на незаконно придобитото 
имущество срещу Светослав Алеков Алеков с 
постоянен адрес: Шумен, област Шумен, ул. Са-
мара № 5, вх. 1, ет. 1, ап. 3, с което на основание 
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2916 
от 20.10.2021 г. на КПКОНПИ е предявено ис-
кане да бъде постановено решение за отнемане 
в полза на държавата на следното имущество 
на стойност 135 733,26 лв.:

От Светослав Алеков Алеков на основа-
ние чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ в размер на 44 000 лв.: 

Апартамент № 3, първи етаж в ЕЖБ 14, вх. А, 
в УПИ I – ЖС, в кв. 565 по плана на гр. Шумен, 
ул. Самара № 5, с пазарна стойност 42 000 лв. 

Специален автомобил „Фолксваген ЛТ 35“ с 
peг. № Н2923ВВ,  рама WV2ZZZ21ZNK0011012, 
двигател без номер, дата на първоначална ре-
гистрация  1.02.1995 г.,  придобит от Светослав 
Алеков Алеков с договор за покупко-продажба на 
МПС от 28.10.2011 г., с пазарна стойност 2000 лв.

От Светослав Алеков Алеков на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ в размер на 91 7331,26 лв.: 

Сумата в размер на 9500 лв., представлява-
ща равностойността на отчуждения недвижим 
имот, а именно: 542/100 000 идеални части от 
поземлен имот в Шумен, ул. Полковник Калитин 
№ 15, с площ 322 кв. м и жилищна сграда – ед-
нофамилна.  

Сумата в размер на 18 000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения поземлен имот 
с идентификатор 52132.205.10 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на с. Новосел, 
община Шумен, област Шумен, с площ 1204 кв. м, 
заедно с построените в имота сгради. 

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„Ауди А 8“, рeг. № СН6250КА. 

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„Фолксваген Пасат“ с peг. № Н9600ВА. 

Сумата в размер на 3800 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„БМВ 525 ТДС“ с peг. № Н3615ВК. 

Сумата в размер на 5600 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„Мерцедес ЦЛ 500“ с peг. № Н7077ВН. 

Сумата размер на 4000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„БМВ 520 И“ с peг. № Н5130ВН. 

Сумата  в  размер  на  2800 лв.,  представля-
ваща равностойността на отчуждения товарен 
автомобил „Мерцедес 409 Д“ с peг. № Н6473АН. 

Сумата в размер на 2900 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„Форд Фокус“ с peг. № Н4209ВТ. 

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„Фолксваген Венто“ с peг. № Н4378АК. 

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
равностойността на отчуждения лек автомобил 
„БМВ 530 Д“ с peг. № Н8363ВС. 

Сумата в размер на 1760 лв., представляваща 
вноска на Светослав Алеков по банкова сметка 
в евро BG 35 BPBI7946 1463 8314 01 в „Юробанк 
България“ – АД. 

Сумата в размер на 4109 лв., представляваща 
вноска на Светослав Алеков по банкова в евро 
BG 08 BPBI 7946 1463 8314 02 с титуляр Светослав 
Алеков Алеков в „Юробанк България“ – АД. 

Сумата в размер на 27 264,26 лв., представля-
ваща вноска на Светослав Алеков по банкова 
сметка BG 08 BPBI 7946 1463 8314 02 с титуляр 
Светослав Алеков Алеков в „Юробанк Бълга-
рия“ – АД.

Съдът  указва  на  заинтересованите  лица, 
че могат да предявят своите претенции върху 
описаните суми и имоти най-късно в първото 
заседание по делото, насрочено за 19.05.2022 г. 
от 14 ч.
1080

Ямболският окръжен съд, гражданско отде-
ление, V състав, на основание чл. 153, ал. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 24/2022 г.  по  описа  на  ЯОС  въз  основа  на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
срещу:  Ана  Йорданова  Йорданова  с  ЕГН 
6904104497 и Йордан Михалев Йорданов с ЕГН 
6809208844, двамата с постоянен и настоящ адрес: 
област  Ямбол,  община  Елхово,  с.  Гранитово, 
ул. Страхил Войвода № 1, на следното имущество 
на обща стойност 52 736,70 лв., както следва:

От Ана Йорданова Йорданова и Йордан Михалев 
Йорданов на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връз-
ка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 600 лв.:

– Лек  автомобил,  марка „Опел“,  модел 
„Вектра“,  регистрационен  номер  У7735АТ, 
№ на рама W0L000087N5209809, № на двигателя 
C18NZ14256493, цвят – лилав, дата на първона-
чална регистрация 2.04.1992 г., с пазарна стойност 
към настоящия момент 600 лв.

От Ана Йорданова Йорданова и Йордан Ми-
халев Йорданов на основание чл. 151 във връзка с 
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска 36 829,70 лв.:

– Сумата в размер на 35 200 лв., представлява-
ща имотната облага от престъплението по чл. 210, 
ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 209, ал. 1, чл. 20, 
ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на 
което лицата са признати за виновни с Присъда 
№ 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 г. по 
описа на Районния съд – Елхово.

– Сумата в размер на 136,50 лв. (левова рав-
ностойност на 70 евро), представляваща имотна 
облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 
и 5 във връзка с чл. 209, ал. 1, чл. 20, ал. 2, и 
чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което 
лицата са признати за виновни с Присъда № 28 
от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 г. по описа 
на Районния съд – Елхово.

– Сумата в размер на 67,20 лв. (левова рав-
ностойност на 240 турски лири), представляваща 
имотна  облага  по  чл. 210,  ал. 1,  т. 1  и  5  във 
връзка  с  чл. 209,  ал. 1,  чл. 20,  ал. 2  и  чл. 26, 
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ал. 1 от НК, за извършването на което лицата 
са  признати  за  виновни  с  Присъда  № 28  от 
22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 г. по описа 
на Районния съд – Елхово.

– Сумата в общ размер на 1426 лв., представ- 
ляваща пазарните стойности на: 1 брой златен 
ланец от бяло и жълто злато с тегло 10 грама 
на стойност 620 лв.; 2 броя златни дамски пръс-
тена с общо тегло 2 грама на стойност 248 лв.; 
2  броя  златни  дамски пръстена  с  общо  тегло 
6  грама  на  стойност  372 лв.  и  1  чифт  златни 
обици от бяло и жълто злато с тегло 3 грама 
на  стойност  186 лв.,  представляващи  имотна 
облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 
и 5 във връзка с чл. 209, ал. 1, чл. 20, ал. 2 и 
чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което 
лицата са признати за виновни с Присъда № 28 
от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 г. по описа 
на Районния съд – Елхово.

От Йордан Михалев Йорданов на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ с цена на иска 15 307 лв.:

– Сумата в размер на 14 935 лв., представля-
ваща  имотната  облага  от  престъплението  по 
чл. 210, ал. 1, т. 1 и 5 от НК, за извършването на 
което лицето е признато за виновно с Присъда 
№ 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 г. по 
описа на Районния съд – Елхово.

– Сумата в общ размер на 372 лв., представ- 
ляваща пазарните стойности на 1 брой златно 
синджирче с тегло 3 грама на стойност 186 лв.; 
1 брой златно кръстче – висулка за синджирче, 
с  тегло 2  грама на  стойност  124 лв. и  1 брой 
висулка – камъче  в  лилав  цвят,  на  стойност 
62 лв., представляващи имотна облага от прес-
тъплението  по  чл. 210,  ал. 1,  т. 1  и  5  от  НК, 
за  извършването  на  което  лицето  е  признато 
за виновно с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по 
НОХД  № 113/2020 г.  по  описа  на  Районния 
съд – Елхово.

Съгласно Определение № 81 от 11.02.2022 г. по 
гр.д. № 24/2022 г. по описа на Ямболския окръ-
жен съд съдът определя двумесечен срок считано 
от датата на обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“, в който заинтересованите 
лица могат да предявят своите претенции върху 
имуществото, предмет на иска, пред Окръжния 
съд – Ямбол, по образуваното гр.д. № 24/2022 г.

Гражданско  дело  № 24/2022 г.  по  описа 
на  Ямболския  окръжен  съд  е  насрочено  за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
13.06.2022 г. от 9,30 ч.
1095

Софийският градски съд, гражданско отде-
ление – първоинстанционни състави, 4 състав, 
на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведо-
мява, че има образувано гр.д. № 15342/2018 г. 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество (КПКОНПИ) срещу Трайчо Димитров 
Трайков, ЕГН 7004196804, за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество, 
описано, както следва:

Имущество, предмет на искането:
Претендира  на  основание  чл. 74,  ал. 2 

ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5 от ЗПКОНПИ 

да бъде отнето в полза на държавата имущество 
на стойност 2 372 004,55 лв. от Трайчо Димитров 
Трайков, ЕГН 7004196804, с постоянен и насто-
ящ  адрес:  София,  район  „Средец“,  ул. Любен 
Каравелов № 50, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Трайчо Димитров 
Трайков:

1/2 идеална част от ателие № 4, намиращо 
се в София, район „Слатина“, в жилищна сграда 
на ул. Иван Миланов № 7, на шести етаж, със 
застроена площ 87,98 кв. м, заедно с мазе № 15 
в сутерена със застроена площ 2,50 кв. м, заед-
но с 2,277% ид.ч. от общите части на сградата, 
представляващи  20,74 кв. м,  заедно  с  2,217% 
ид.ч.  от  правото  на  строеж  върху  мястото,  в 
което е построена сградата, съставляващо УПИ 
XIV-508, 509, 510 и 511 от кв. 234а по плана на 
гр. София,  м.  Гео  Милев – Подуене  Редута, 
целият с площ 1647 кв. м (стара имотна парти-
да – 541350), и паркомясто № 7, намиращо се в 
гореописаната жилищна сграда в София, район 
„Слатина“, ул. Иван Миланов № 7, в сутерена с 
площ 16,46 кв. м, заедно с 0,343% ид.ч. от общите 
части на сградата, представляващи 3,13 кв. м, 
заедно с 0,334% ид.ч. от правото на строеж върху 
мястото, в което е построена сградата, придобит 
с  нотариален  акт  за  продажба  на  недвижими 
имоти № 83, том IV, peг. № 11153, дело № 624 
от  18.12.2008 г.  (вписан  в  СВ – София,  под 
№ 64/18.12.2008 г.).

1/2 ид.ч. от недвижимия имот е собственост 
на Трайчо Димитров Трайков, ЕГН 7004196804.

1/2 от 2,551% идеална част от дворно място, 
намиращо се в София, район „Слатина“, ул. Иван 
Миланов № 7, съставляващо УПИ XIV-508, 509, 
510  и  511  от кв. 234а  по  плана  на  гр. София, 
м. Гео Милев – Подуене Редута (стара имотна 
партида 456226), целият с площ 1647 кв. м, ко-
ито ид.ч. са прилежащи към ателие № 4, мазе 
№ 15 и паркомясто № 7, собственост на Трайчо 
Димитров Трайков, ЕГН 7004196804, и Любов 
Георгиева Кюлюмова, ЕГН 7210016771, намиращи 
се в жилищната сграда, построена в гореопи-
саното  дворно място,  както и  0,151% ид.ч.  от 
дворното място,  описано  по-горе,  които  ид.ч. 
съобразно разпределено ползване на дворното 
място и съгласно одобрен екзекутивен чертеж от 
24.06.2009 г. се изразяват в паркомясто № 38/49 
с площ 12,50 кв. м, придобит с нотариален акт 
за продажба на недвижим имот № 76, том II, 
peг. № 8842, дело № 248 от 26.11.2009 г. (вписан 
в СВ – София, под № 119/26.11.2009 г.).

1/2 ид.ч. от недвижимия имот е собственост 
на Трайчо Димитров Трайков, ЕГН 7004196804.

1/2 идеална част от самостоятелен обект в 
сграда – апартамент № 29, намиращ се в сгра-
дата на блок № 425А, вх. З, жилищна група „В“, 
секция – вход  „А“,  разположен на петия  етаж 
на  сградата,  със  застроена  площ  38,50 кв. м, 
състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с 
тоалетна, антре и тераса, при граници: коридор, 
ап.  30,  двор,  стълбищна  клетка  и  асансьорна 
шахта,  заедно  с  мазе  № 29,  намиращо  се  на 
сутерена  на  сградата  с  площ  2,16 кв. м,  при 
граници: коридор, мазе № 33, външна стена и 



СТР.   134   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  16

мазе № 28, заедно с 0,89% ид.ч. от общите час-
ти на сградата и от правото на строеж върху 
дворно  място,  намиращо  се  в  София,  район 
„Младост“,  ж.к.  Младост  4,  цялото  с  площ 
10 625 кв. м, който имот съставлява УПИ 1-3673, 
2030 от кв. 29а по плана на гр. София, местност 
Бул. Ал. Малинов, придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 59, 
том  I,  peг.  № 4107,  дело  № 52  от  10.03.2009 г. 
(вписан в СВ – София, под № 13/10.03.2009 г.).

1/2 ид.ч. от недвижимия имот е собственост 
на Трайчо Димитров Трайков, ЕГН 7004196804.

Пазарната  стойност  на  недвижимия  имот 
към настоящия момент е в размер на 35 000 лв.

750 броя акции – поименни, безналични от 
„Синергон Холдинг“ – АД, емисия BG1100033981 
BG1100025110,  с  пазарна  стойност  в  размер 
855 лв.;

684  броя  акции – обикновени,  безналични 
от „Химимпорт“ – АД, емисия BG11000046066 
BG1100025110,  c  пазарна  стойност  в  размер 
1532,16 лв.;

297 броя акции – обикновени, безналични от 
„Трейс Груп Холд“ – АД, емисия BG1100049078 
BG1100025110,  с  пазарна  стойност  в  размер 
1158,30 лв.;

748 броя акции – безналични, поименни от 
„ПИБ“ – АД, емисия BG1100106050 BG1100025110, 
с пазарна стойност в размер 2618 лв.;

10 642 броя акции – обикновени, поименни, 
безналични  от  „Еврохолд  България“ – АД, 
емисия BG1100114062 BG1100025110,  с пазарна 
стойност в размер 16 175,84 лв.;

1000  броя  акции – поименни  от  „Хим-
ко“ – АД, емисия BG11HIVRBT11 BG1100025110, 
с пазарна стойност в размер 33 лв.;

142 броя акции – поименни от „Оловно-цин-
ков  комплекс“ – АД,  емисия  BG11OLKAAT10 
BG1100025110,  с  пазарна  стойност  в  размер 
20,59 лв.;

400  броя  акции – поименни  от  „Слънчев 
бряг“ – АД, емисия BG11SLNEAT19 BG1100025110, 
с пазарна стойност в размер 1320 лв.;

4800  броя  акции – поименни,  безналични 
от  „Софарма“ – АД,  емисия  BG11SOSOBT18 
BG1100025110,  с  пазарна  стойност  в  размер 
19 536 лв.;

20  000  броя  дялове  от  „Експат  България 
Софикс ЮСИТС“ БФТ,  емисия BG9000011163 
BG1100025110,  с  пазарна  стойност  в  размер 
22 160 лв.;

501,2063 дялове от ДФ „Капман Макс“, еми-
сия BG9000012054, с пазарна стойност в размер 
5106,54 лв.;

сумата в размер 13 985,56 лв., внесена в брой 
по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД – разплаща-
телна сметка в левове BG02STSA93000014949015, 
за погасяване на задължения по кредит и кре-
дитна линия;

сумата в размер 24 165,83 лв., получени от ФГВБ 
по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД – разплаща-
телна сметка в левове BG02STSA93000014949015;

сумата  в  размер  560  000 лв.,  получена  по 
сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД – спестовен влог 
в левове № 14956799, през 2016 г.;

сумата в размер 820 лв., изтеглена в брой от 
титуляря от сметка в „Инвестбанк“ – АД – спес-
товен влог в левове BG57IORT80944000473800;

сума в размер 190 000 лв., получена по смет-
ка на „Инвестбанк“ – срочен депозит в левове 
BG50IORT80482000473800;

сума в размер 1 366 795,73 лв., представляваща 
наличности към 9.01.2017 г. по сметки при инвес-
тиционен посредник „БенчМарк финанс“ – АД.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1, чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, 
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ от Трайчо Димитров 
Трайков:

сумата  в  размер  25  080 лв.,  получена  от 
продажбата  на  110  броя  акции – обикновени, 
поименни, безналични, с право на глас, свободно 
прехвърляеми от емисия BG1100025110 на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД, ЕИК 130277958;

сумата в размер 10 642 лв., получена от про-
дажбата на 10 642 броя акции – обикновени, по-
именни, безналични от емисия BG4000012162 на 
„Еврохолд България“ – АД, ЕИК 1751187337.   

Определя двумесечен срок считано от датата 
на  обнародване  на  обявлението  в  „Държавен 
вестник“, в който трети заинтересовани лица, 
претендиращи  самостоятелни  права  върху 
имуществото – предмет на отнемане, могат да 
встъпят в делото, като представят претенциите 
си пред СГС. 

Съдът  определя  дата  на  първото  открито 
съдебно заседание за 29.06.2022 г. от 10,40 ч.
1081

Софийският градски съд, гражданско отде-
ление – първоинстанционни състави, 14 състав, 
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, 
че  има  образувано  гр. д.  № 10557/2020 г.  въз 
основа на постъпило мотивирано искане от Ко-
мисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Георги Иванов Георгиев в 
полза  на  държавата  на  незаконно  придобито 
имущество, описано, както следва:

На основание чл. 151 от ЗПКОНПИ от Георги 
Иванов Георгиев парични суми, както следва:

сума в размер 190 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
през 2011 г. на недвижим имот,  апартамент в 
София,  Столична  община,  район  „Лозенец“, 
ул. Христо  Смирненски  № 6,  втори  надземен 
етаж;

сума  в  размер  848 ,90 лв. ,  представля-
ваща  извършени  погасителни  вноски  през 
2011 г. по кредит № 18678041 по сметка  IBAN 
BG32STSA93000018633796,  открита  в  „Банка 
ДСК“ – ЕАД;

сума  в  размер  34  000 лв.,  представляваща 
вноска на каса по разплащателна сметка в ле-
вове IBAN BG94IORT80941000028200 с титуляр 
Веселин Първанов Денков;

сума в размер 131,74 лв., представляваща из-
вършени вноски през 2011 г. по кредитна карта 
VISA CLASIC IBAN BG11UNCR70001520242363;

сума в размер 230,80  евро  с левова равно- 
стойност  451,41 лв.,  представляваща  извърше-
ни погасителни вноски през 2010 г. по кредит 
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№ 950LRA2102070204 пo разплащателна сметка 
в евро с IBAN BG19UNCR70001519755764;

сума  в  размер  580,42  евро  с  левова  равно- 
стойност 1135,20 лв., представляваща извърше-
ни погасителни вноски през 2011 г. по кредит 
№ 950LRA2102070204 по разплащателна сметка 
в евро с IBAN BG19UNCR70001519755764 в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД;

сума  в  размер  678,33  евро  с  левова  равно- 
стойност 1326,71 лв., представляваща извърше-
ни погасителни вноски през 2011 г. по кредит 
№ 950LRA2111790601 по разплащателна сметка 
в евро с IBAN BG19UNCR70001519755764 в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД;

сума  в  размер  300 лв.,  представляваща 
извършени вноски по кредитна карта с  IBAN 
BG09UNCR70001519757787  в  „УниКредит  Бул-
банк“ – АД;

сума  в  размер  1190 лв.,  представляваща из-
вършени вноски през 2011 г. по кредитна карта 
с IBAN BG09UNCR70001519757787 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД; 

сума в размер 120 лв., представляваща извър-
шени вноски по разплащателна сметка по кре-
дитна карта с IBAN BG06FINV915010BGN0RRVZ 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сума в размер 240 лв., представляваща извър-
шени вноски по разплащателна сметка по кре-
дитна карта с IBAN BG06FINV915010BGN0RRVZ 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сума в размер 140 лв., представляваща извър-
шени вноски по разплащателна сметка по кре-
дитна карта с IBAN BG06FINV915010BGN0RRVZ 
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сума в размер 10 лв., представляваща извърше-
ни вноски по разплащателна сметка по кредитна 
карта  с  IBAN  BG90FINV915010BGN0UAAG  в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД.

Съгласно Определение № 260417/20.01.2022 г. 
по гр. дело № 10557/2020 г. на Софийския градски 
съд, гражданско отделение – І-14 състав, всички 
заинтересовани лица могат да предявят претен-
циите си върху имуществото в едномесечен срок 
считано от обнародване на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“. Те могат да направят това 
чрез писмена молба, която да подадат в регис-
тратурата  на  СГС,  като  в  нея  впишат  номера 
на  настоящото  дело – гр.  д. № 10557/2019 г.  на 
СГС, І-14 състав. В молбата си всяко заинтере-
совано лице следва ясно да посочи срещу кое от 
имуществата, описани в настоящото обявление, 
има претенции,  като посочи и  в  коя  точка на 
настоящото обявление е описано имуществото. 

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание – 16.05.2022 г. 11,30 ч.
1014

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 13 състав, на 
основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че 
има образувано гр.д. № 997/2020 г. въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
срещу  Вълчо  Кузмов  Арабаджиев  и Маринела 
Лъчезарова Арабаджиева в полза на държавата 

на  незаконно  придобито  имущество,  описано, 
както следва:

Приема  за  разглеждане  посочените  по-горе 
искове  с  правно  основание  чл. 153,  ал. 1  от 
ЗПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито 
имущество  от  ответниците  на  обща  стойност 
379 444 968 лв., както следва:

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Вълчо Кузмов Арабаджиев, 
ЕГН 5601094448, и Маринела Лъчезарова Араба-
джиева, ЕГН 6712194552, с цена на иска в размер 
750 000 лв.:

– апартамент № 12, разположен на 6-и етаж 
на сградата, кота +20,80 м, състоящ се от днев-
на – трапезария  с кухненски бокс,  три спални, 
три бани с тоалетни, мокро помещение, входно 
преддверие  и  коридори,  със  застроена  площ 
151,81 кв. м, при съседи по одобрен архитектурен 
проект:  двор  към  ул. Бяла  черква,  апартамент 
№ 13, етажен коридор, стълбищна клетка, и от 
двете страни – двор към УПИ ІІ, заедно с 3,766 % 
ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 
23,98 кв. м, и заедно с 3,766 % ид.ч. от правото на 
строеж и 2,711 % ид.ч. от правото на собственост 
върху поземления имот, върху който е построена 
сградата, целият с площ 1275 кв. м, съставляващ 
по нотариален акт УПИ ІІІ-555, 556 от кв. № 52 по 
плана на гр. София, м. Иван Вазов, при съседи: 
бул. Витоша, ул. Бяла черква, и от двете страни 
УПИ ІІ – отреден за ОЖС;

– паркомясто № 13,  намиращо  се  на  първи 
сутеренен  етаж  на  сградата,  кота  -4,00  м,  със 
застроена площ 12,50 кв. м;

– паркомясто  № 14,  намиращо  се  на  първи 
сутеренен  етаж  на  сградата,  кота  -4,00  м,  със 
застроена площ 12,25 метра;

– склад  № 12,  намиращ  се  в  София,  район 
„Триадица“, на втори сутеренен етаж на сграда-
та, кота -6,45 м, със застроена площ 5,04 кв. м, 
придобити  с  нотариален  акт  от  29.11.2016 г.  за 
покупко-продажба № 8,  том  ІV,  рег. № 12  257, 
дело № 497/2016 г.

Пазарна  стойност  към  настоящия  момент: 
750 000 лв.

2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маринела Лъчезарова Ара-
баджиева, ЕГН 6712194552, с цена на иска 45 150 лв.:

100 дружествени дяла с номинална стойност 
5000 лв. от капитала на „ВВ.А.“ – ЕООД, ЕИК 
204392846;

100 дружествени дяла с номинална стойност 
100 лв. от капитала на „Фешън Рентал“ – ЕООД, 
ЕИК 204032741;

100 дружествени дяла с номинална стойност 
5000 лв.  от  капитала  на  „М.А.“ – ЕООД,  ЕИК 
204308951;

70 дружествени дяла с номинална стойност 
35  000 лв.  от  капитала  на  „Ийст  Тур“ – ООД, 
ЕИК 204372676;

50 дружествени дяла с номинална стойност 
50 лв.  от  капитала  на  „Лукс  фор  Ю“ – ООД, 
ЕИК 204252876.

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маринела 
Лъчезарова Арабаджиева, ЕГН 6712194552, с цена 
на иска 45 000 лв.:
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сумата в размер 45 000 лв., представляваща 
вноска по сметка от трето лице.

4. На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 4 и 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маринела 
Лъчезарова Арабаджиева, ЕГН 6712194552, и Вълчо 
Кузмов Арабаджиев, ЕГН 5601094448, с цена на иска 
2 295 806,54 лв.:

– сумата в размер 44 694,99 лв., намерена в 
стая 1306, ет. 13, в хотел „Маринела“, намиращ 
се в София, бул. Джеймс Баучер № 100 – офис, 
ползван от „ВГ“ – АД, ЕИК 121186623;

– сумата в размер 2 251 111,55 лв., намерена в 
офис № 106, ет. 1, в хотел „Маринела“, намиращ 
се в София, бул. Джеймс Баучер № 100 – офис, 
ползван от „ВГ“ – АД, ЕИК 121186623.

5. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Океанос Консултанс Лимитед“ със 
седалище и адрес на управление: Роуд Таун, Тортола, 
VG1110, Британски Вирджински острови, с цена на 
иска 56 759 721 лв.:

7  090  988  бр. обикновени  поименни  акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
7 090 988 лв.,  представляващи  целия  капитал 
на „Виктория груп ВМ“ – ЕАД, ЕИК 203091441;

49  668  733  бр. обикновени  поименни  акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
49 668 733 лв., представляващи 99,34 % от капитала 
на „Виктория Туристик“ – АД, ЕИК 102880358.

6. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Виктория груп ВМ“ – ЕАД, ЕИК 
203091441, седалище и адрес на управление в Плов-
див, бул. Княгиня Мария-Луиза № 8, с цена на иска 
12 842 892 лв.:

1  652  402  бр. обикновени  поименни  акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
1 652 402 лв., представляващи целия капитал на 
„ВГ“ – АД, ЕИК 121186623;

50 000 бр. обикновени поименни акции с право 
на глас с обща номинална стойност 50 000 лв., 
представляващи  целия  капитал  на  „Фортуна 
Кънстракшън“ – ЕАД, ЕИК 131135940;

11  140  490  бр. обикновени  поименни  акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
11 140 490 лв., представляващи целия капитал на 
„Роял Касъл“ – ЕАД, ЕИК 203530015.

7. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Джазуин Ентърпрайзис Лимитид“ с 
адрес на управление: ет. 1, Дек Хоус, Зипора стрийт, 
Провидънс индустриал и стейт, пощенска кутия 
1245, Махе, Република Сейшели, с цена на иска 
7 309 476 лв.:

100  дружествени  дяла  с  номинал  5000 лв., 
представляващи  целия  капитал  на  „Ауто  Тур 
777“ – ЕООД, ЕИК 115125929;

7  304  476  бр. обикновени  поименни  акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
7 304 476 лв., представляващи 47 % от капитала 
на „Виктория тур“ – АД, ЕИК 115008349.

8. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Лавана“ – ООД, Белиз, седалище 
гр. Белиз, ж.к. Бляк Билдинг, ет. 1, офис 102, Корнър 
Ейре и Хюстън Стрийт, с цена на иска 212 053 772 лв.:

212 053 772 бр. обикновени поименни акции 
с  право  на  глас  с  обща  номинална  стойност 
212 053 772 лв., представляващи 99,996 % от ка-

питала на „Захарен комбинат – Пловдив“ – АД, 
ЕИК 115081888.

9. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Хеликс Консултинг Лимитид“, дру-
жество, учредено на 17.07.2009 г., с регистрационен 
номер 1540566, с адрес: Тръст Офисес, 197 Мейн 
Стрийт, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински 
острови, с цена на иска 5 221 250 лв.:

недвижим имот, изграден до степен „груб стро-
еж“ – 63 %, представляващ двуетажна жилищна 
сграда, подлежаща на изграждане върху УПИ, 
намиращ се в София, район „Витоша“, вилна зона 
„Беловодски път“, с площ 2284 кв. м, съставля-
ващ УПИ ХІІІ-275, в квартал № 31, по плана на 
гр. София, при съседи по документ за собстве-
ност на имота: УПИ ХІІ-274, УПИ ХІV-276, УПИ 
І-267, УПИ ІІ-267 и улица, а съгласно скица: УПИ 
ХІІ-274, УПИ ІІ-268, 682, УПИ І-267, УПИ ХІV 
СГНС – за специални нужди, и улица, която сграда 
е с разгърната застроена площ 1409,40 кв. м и се 
състои съгласно одобрените архитектурни планове 
от: подземен (сутеренен) етаж, на кота -3 м, на 
площ 446,90 кв. м,  състоящ се от две преддве-
рия,  кухня, изба,  две мазета,  трезор,  гардероб, 
перално помещение, котелно помещение, сауна, 
фитнес, стая за почивка, джакузи, солариум, два 
санитарни възела, машинно помещение за басейн, 
помещение за дизел – агрегат, стълбищна клетка 
и коридор, първи етаж на кота 0,00 метра, със 
застроена площ 339 кв. м, състоящ се от вестибюл, 
дневна, трапезария и кът – дневна с тераса пред 
тях, кабинет, преддверие, гардероб, два санитар-
ни възела, стълбищна клетка и коридор, заедно 
с тераса на площ 65 кв. м, втори етаж на кота 
+ 4,20 метра, със застроена площ 339 кв. м, със-
тоящ се от  три спални,  три санитарни възела, 
гардероб и тераса пред него, коридор, заедно с 
тераса  на  площ  62 кв. м,  и  подпокривно  про- 
странство, на кота + 7,94 метра, заедно с гараж, 
допълващо застрояване на кота -0,35 метра, със 
застроена площ 102,38 кв. м, състоящ се от га-
раж за две коли, стая за охрана, помещение за 
дизел – агрегат, помещение за чилър, санитарен 
възел и преддверие; имотът е придобит с н.а. от 
29.02.2008 г. за прехвърляне на недвижим имот 
вместо изпълнение на парично задължение № 105, 
том № І, рег. № 10565, дело № 105/2008 г.;

недвижим имот – УПИ, намиращ се в София, 
СО – район „Витоша“, вилна зона „Беловодски 
път“, с площ 2284 кв. м, съставляващ УПИ ХІІІ-
275, в кв. № 31 по плана на гр. София, при съседи 
по документ за собственост на имота: УПИ ХІІ-274, 
УПИ ХІV-276, УПИ І-267, УПИ ІІ-267 и улица, 
УПИ ІІ-268, 682, УПИ І-267, УПИ ХІV СГНС – за 
специални нужди, и улица, без построената върху 
имота, съгласно прехвърленото право на строеж; 
имотът е придобит с н.а. от 29.02.2008 г. за по-
купко-продажба на недвижим имот № 119, том 
№ І, рег. № 3093, дело № 111/2008 г.

Пазарна стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент: 5 000 000 лв.

Лек  автомобил  марка  „Ролс  Ройс“,  модел 
„Фантом“, рег. № С000001, дата на първа регис-
трация – 15.01.2008 г., рама SCA1S68055UX00528, 
двигател № N73B68A61123506.
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Пазарна  стойност  към  настоящия  момент: 
221 250 лв.

10. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Виктория Груп Сървисис“ – ООД, 
дружеството е регистрирано в Република Сейшели 
през 2006 г. под рег. № 033361, със седалище и адрес 
на управление: офис 13, етаж първи, търговски цен-
тър „Олиажи“, ул. Франсис Рейчъл, Виктория, Махе, 
Република Сейшели, с цена на иска 47 922 400 лв.:

4 792 240 бр. обикновени поименни акции с 
обща номинална стойност 47 922 400 лв., пред-
ставляващи 43,21 % от капитала на „Виктория 
Груп Корпорейшън“ – ЕАД, ЕИК 115951061.

11. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Ийст Тур“ – ООД, ЕИК 204372676, 
седалище и адрес на управление: София, ул. Златовръх 
№ 34, с цена на иска 225 500 лв.:

сумата в размер 225 500 лв., представляваща 
захранване на сметката на „Ийст Тур“ – ООД, 
от Маринела Арабаджиева.

12. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Ауто Тур 777“ – ЕООД, с ЕИК 
115125929, седалище и адрес на управление: Пловдив, 
п.к. 4000, бул. Княгиня Мария-Луиза № 8, с цена на 
иска 180 000 лв.:

Лек  автомобил  марка  „Ленд  Ровер“,  мо-
дел  „Рейндж  Ровър“,  р ег.   № СВВА4111 , 
рама  № SALGA3EF4GA256696 ,   д ви гат ел 
№ 15082830005508PS,  дата  на  първоначална  ре-
гистрация – 29.10.2015 г.

Пазарна  стойност  към  настоящия  момент: 
174 000 лв.

13. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Виктория Туристик“ – АД, 
ЕИК 102880358, седалище и адрес на управление в 
гр. Пловдив, ул. Цар Борис III Обединител № 42, с 
цена на иска 33 800 000 лв.:

32  50 9  8 0 0  бр.  о би к нов ени  поимен -
ни  акции  с  право  на  глас  с  обща  стойност 
33 800 000 лв., представляващи 34,3 % от капитала 
на „Сънрайз“ – АД. 

Съгласно  Определение  от  24.01.2022 г.  по 
гр. дело № 997/2020 г. на Софийския градски съд, 
гражданско отделение – І-13 състав, всички заин-
тересовани лица могат да предявят претенциите 
си върху имуществото в двумесечен срок считано 
от  обнародването  на  настоящото  обявление  в 
„Държавен вестник“. Те могат да направят това 
чрез писмена молба, която да подадат в регис-
тратурата на СГС, като в нея впишат номера на 
настоящото дело – гр. дело № № 997/2020 г. на 
СГС, І-13 състав. В молбата си всяко заинтере-
совано лице следва ясно да посочи срещу кое от 
имуществата, описани в настоящото обявление, 
има претенции,  като посочи и  в  коя  точка на 
настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съ-
дебно заседание – 24.06.2022 г., 10 ч.
1013

Софийският градски съд, гражданско  от-
деление,  I-7  състав,  на  основание  чл. 155  от 
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. 
№ 6234/2020 г. въз основа на постъпило мотиви-
рано искане от Комисията за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придоби-
тото имущество срещу Миню Стайков Стайков, 

ЕГН 6111150882,  с постоянен и настоящ адрес: 
София,  район  „Лозенец“,  бул. Джеймс  Баучер 
№ 77, ет. 2 (понастоящем – с мярка за неоткло-
нение „задържане под стража“, която изтърпява 
на адрес: София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 42, 
към момента постъпил на лечение в „Специали-
зирана болница за активно лечение на лишени 
от свобода – СБАЛЛС“ към Централен софийски 
затвор, намиращ се на адрес: София, бул. Ген. 
Н. Столетов № 21), лично и в качеството на ЕТ 
„Миню Стайков – Комерс“, ЕИК 130603763, със 
седалище и адрес на управление: София, район 
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 77, ет. 2, офис 2, 
представлявано от прокуриста Димитър Христов 
Балджиев,  ЕГН  6908120500;  Рени  Михайлова 
Стайкова, ЕГН 6805170490, с постоянен и насто-
ящ адрес: София, район „Лозенец“, бул. Джеймс 
Баучер  № 77,  ет. 2;  „Топаз  Мел“ – ООД,  ЕИК 
121772636, със седалище и адрес на управление: 
София,  район  „Лозенец“,  бул. Джеймс  Баучер 
№ 83 – 85, ет. 5, представлявано от Миню Стайков 
Стайков с ЕГН 6111150882 и Димитър Христов 
Балджиев с ЕГН 6908120500, заедно и поотделно; 
„Риъл Нет Естейтс“ – ЕООД, ЕИК 204833575, със 
седалище и адрес на управление: София, район 
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 83 – 85, ет. 5, 
представлявано от Мария Николай Балджиева 
с ЕГН 8112207013; „Топаз Трейд“ – ЕООД, ЕИК 
202912262, със седалище и адрес на управление: 
София,  район  „Лозенец“,  бул. Джеймс  Баучер 
№ 83 – 85,  ет. 3,  ап. 11,  представлявано от Яна 
Минева Пишинова с ЕГН 8707190495; „Нет аку-
изишън“ – АД,  ЕИК  204743313,  със  седалище 
и адрес на управление: област Бургас, община 
Карнобат,  гр. Карнобат,  ул. Екзарх  Антим  I 
№ 39, вх. А,  ет. 2,  ап. 4, представлявано от Ге-
орги Велев Дичев с ЕГН 7007160580;  „Соларен 
парк  Болярово“ – ЕООД,  ЕИК  201333725,  със 
седалище и адрес на управление: София, район 
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 83 – 85, ет. 5, 
представлявано от Николай Георгиев Петков с 
ЕГН 7410104503; „Стайстрой Консулт“ – ЕООД, 
ЕИК 201541085, със седалище и адрес на упра-
вление:  София,  район  „Лозенец“,  бул. Джеймс 
Баучер  № 83 – 85,  представлявано  от  Стайко 
Минев Стайков с ЕГН 8905300564; Станка Геор-
гиева Стайкова, ЕГН 2907050490, с постоянен и 
настоящ адрес: гр. Карнобат, община Карнобат, 
област  Бургас,  ул. Димитър  Благоев  № 57,  и 
Красимир Атанасов Трифонов, ЕГН 7102140883, с 
постоянен и настоящ адрес: гр. Карнобат, общи-
на Карнобат, област Бургас, ул. Екзарх Антим I 
№ 39, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с цена на иска в размер на 
137 486 796,65 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков Стайков, 
ЕГН 6111150882, с цена на иска 22 461 147,11 лв. да 
бъдат отнети в полза на държавата:

1.  Иззетите  средства  съгласно  протокол  за 
претърсване и изземване от 5.09.2018 г., проведено 
в  наказателно  производство  ДП  № 130/2018 г. 
по  описа  на  Следствения  отдел  на  Специали-
зираната  прокуратура,  пр.  пр.  № 1140/2018 г. 
на  Специализираната  прокуратура,  а  именно: 
34 200 лв., 53 500 евро – 104 636,91 лв., 4540 щатски 
долара – 8127,78 лв.,  8720 швейцарски франка – 
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15 725,82 лв., 1820 британски лири – 4005,86 лв., 
с  левова  равностойност,  възлизаща  общо  на 
166 696,37 лв.

2.  Два  дружествени  дяла,  всеки  по  1  лев 
на  обща  стойност  2 лв.  от  капитала  на  „Фонд 
Земя“ – ЕООД, ЕИК 201648856.

3.  6257  дружествени  дяла,  всеки  по  100 лв., 
на  обща  стойност  625  700 лв.  от  капитала  на 
„Стайстрой  Консулт“ – ЕООД,  ЕИК  201541085, 
съставляващ  1000 лв.,  и  апортиран  недвижим 
имот,  а  именно:  еднофамилна  двуетажна  жи-
лищна  сграда  с  гараж  в  подземния  етаж,  на-
мираща се в София, Столична община – район 
„Витоша“, кв. Бояна, с административен адрес: 
ул. Цветна № 7, построена в подробно описания 
по-долу урегулиран поземлен имот, която сграда 
е със застроена площ 193 кв. м и с разгърната 
застроена площ 796,50 кв. м, състояща се: в под-
земния етаж (сутерен), разположен на кота -2,70 м, 
със застроена площ 209,65 кв. м, състояща се от 
гараж за два леки автомобила, стълбище, тоалетна, 
три мазета, два коридора, пералня-сушилня, фит-
нес зала, баня, съблекалня, сауна и котелно със 
сервизно помещение към него; на първия етаж, 
разположен на кота 0,00 м, със застроена площ 
192,35 кв. м, състояща се от входно преддверие, 
входно фоайе, стълби към сутерена, преддверие 
стълбище, преддверие, тоалетна, килер, кабинет, 
остъклена  тераса,  дневна,  кухня-столова  и  въ-
трешна стълба за втория етаж; на втория етаж, 
разположен на кота +3,20 м, със застроена площ 
198,50 кв. м, състояща се от стълба от първия етаж, 
коридор, стълба за подпокривното пространство, 
две  спални,  всяка  с  баня   –   тоалетна  с  пред-
дверие, спалня с баня – тоалетна с преддверие 
и гардеробно помещение към нея, и три тераси 
и  в подпокривното пространство,  разположено 
на кота +6,10 м, със застроена площ 196 кв. м, 
състояща се от стълба от втория етаж, фоайе, 
две ателиета, баня с тоалетна, тераса и складови 
помещения,  заедно  със  съответното  право  на 
строеж върху мястото, върху което е построена 
сградата, съставляващо съгласно доказателстве-
ните актове за собственост урегулиран поземлен 
имот  (парцел) ХХІІ-313,  461в  от  квартал 31  по 
плана на гр. София, местност Кв. Бояна, с площ 
636 кв. м, при съседи: улица-тупик, урегулиран 
поземлен  имот  ХХІ-313,  313а,  урегулиран  по-
землен имот IV-310, урегулиран поземлен имот 
XXV-650 и урегулиран поземлен имот XXVI-638, 
като гореописаната еднофамилна двуетажна жи-
лищна сграда с гараж в подземния етаж съгласно 
актуална скица на сграда № 14439, издадена на 
30.05.2011 г. от Службата по геодезия, картогра-
фия и кадастър – София, представлява: сграда с 
идентификатор 68134.1940.1019.1 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри,  одобрени  със 
Заповед № РД-18-68  от  2.12.2010 г.  на изпълни-
телния директор на АГКК, със застроена площ 
180 кв. м,  с  брой  етажи:  2,  с  предназначение: 
жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
68134.1940.1019.

4.  45  дружествени  дяла,  всеки по  10 лв.,  на 
обща стойност 450 лв., от капитала на „Скобелев 
Пропърти“ – ООД, ЕИК 204414381.

5.  50  дружествени  дяла,  всеки по  10 лв.,  на 
обща стойност 500 лв., от капитала на „Риъл Нет 
Естейтс“ – ЕООД, ЕИК 204833575.

6. 900 500 дружествени дяла, всеки на стойност 
1 лв., на обща стойност 900 500 лв., от капитала 
на „Топаз Трейд“ – ЕООД, ЕИК 202912262.

7.  250  дружествени  дяла,  всеки  един от  ко-
ито с номинална стойност 10 лв., с номинална 
стойност 2500 лв. от капитала на „СТФ“ – ООД, 
ЕИК 200387702.

8.  2  070  247  дружествени  дяла,  всеки  един 
от които с номинална стойност 10 лв., на обща 
стойност  20  702  470 лв.  от  капитала на  „Топаз 
мел“ – ООД, ЕИК 121772636.

9. 3 дружествени дяла, всеки един от които 
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 
30 лв. от капитала на „Бул Пропърти Менидж-
мънт“ – ООД, ЕИК 203299193.

10.  50  броя  обикновени  акции  на  приноси-
тел,  всяка  на  стойност  100 щатски  долара,  на 
обща  стойност  5000  щатски  долара,  с  левова 
равностойност към настоящия момент 8974 лв., 
представляващи 50 % от капитала на „Рамелиус 
Холдингс“ С.А. (Ramelius Holdings S.A.), друже-
ство, учредено и регистрирано на 6.04.2010 г. в 
гр. Панама, Република Панама, регистрирано по 
карта 697349, документ 6090. 

11. 100 броя обикновени акции на приноси-
тел,  всяка  на  стойност  100 щатски  долара,  на 
обща стойност 10 000 щатски долара, с левова 
равностойност към настоящия момент 17 948 лв., 
представляващи 100 % от капитала на „Новелум 
Кепитъл“ С.А.  („Novelum Capital“  S.A.),  друже-
ство, учредено и регистрирано на 8.07.2010 г. в 
гр. Панама, Република Панама, регистрирано по 
карта 706425, док. 1806822 и по законодателството 
на Панама,  с  адрес  на  управление:  Република 
Панама, булевард Куба, 34-та улица, сграда 34-20, 
Панама 5.

12. Суми в общ размер на 35 376,74 лв., пред-
ставляващи внесени от титуляря и налични към 
20.09.2018 г. по кредитна карта в левове с IBAN 
BG46BUIN95611000354182 с титуляр Миню Стай-
ков Стайков.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков Стайков, 
ЕГН 6111150882, и от Рени Михайлова Стайкова, 
ЕГН 6805170490, с цена на иска 36 630 лв. да бъдат 
отнети в полза на държавата:

1. Недвижими имоти, намиращи се в област 
Бургас, община Карнобат, землището на с. Чер-
ково, ЕКАТТЕ 80755, както следва:

 – Нива в местността Долен караорман с площ 
5,999 дка, от които 4,588 дка са четвърта кате-
гория, а останалите 1,411 дка – трета категория, 
съставляваща поземлен имот № 021020 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): имоти 
№ 021013, № 021012, № 000056, общински полски 
път, № 021030, № 021040. Пазарната стойност на 
поземлен имот № 021020 към настоящия момент 
е в размер на 4500 лв.

 – Лозе  в  местността  Ганчо  бунар  с  площ 
1,000 дка, четвърта категория, съставляващо по-
землен имот № 022184 по плана за земеразделяне, 
при граници (съседи): имоти № 000477 – общински 
полски път, № 022185 – лозе на наследници Рада 
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Минчева Шабанова, № 000478 – общински полски 
път, и № 022183 – лозе на Кольо Георгиев Колев, 
при  следното  ограничение  на  ползването:  81. 
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват 
в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок. Пазарната стойност на 
поземлен имот № 022184 към настоящия момент 
е в размер на 980 лв. 

Недвижимите имоти са придобити с нотариа-
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 61, том VI, рег. № 3689, дело № 567/2016 г., по 
описа на нотариус № 323 на Нотариалната камара, 
вписан в СВ, вх. рег. № 3427/25.07.2016 г.

2. Недвижими имоти, намиращи се в област 
Бургас, община Карнобат, землището на с. Чер-
ково, ЕКАТТЕ 80755, както следва: 

 – 1/3  идеална  част  от  залесена  територия, 
вид – широколистна  гора,  в  местността  Кара 
орман с площ 19,900 дка, съставляваща поземлен 
имот № 052013 по плана за земеразделяне, при 
граници  (съседи):  имоти  № 052012 – залесена 
територия на наследници Танк К. Дунков, зем-
лищна граница, и № 000058 – общински полски 
път,  при  следното  ограничение  на  ползването: 
98. Да се използва съгласно Закона за горите и 
правилника за прилагането му. Пазарната стой-
ност на поземлен имот № 052013 към настоящия 
момент е в размер на 3100 лв. 

 – 1/3 идеална част от пасище, мера в местност-
та Кайряка с площ 13,500 дка, девета категория, 
съставляващо поземлен имот № 060023 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): имоти 
№ 060022 – пасище, мера на наследници Стана 
Колева Кратунова, № 000149 – общински полски 
път,  № 1060024  – пасище,  мера  на  наследници 
Минчо Иванов Буюклиев и № 060029 – пасище, 
мера на Мартин Валентинов Кирилов. Пазарната 
стойност на поземлен имот № 060023 към насто-
ящия момент е в размер на 350 лв.

Недвижимите имоти са придобити с нотариа-
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 26, том VII, рег. № 4260, дело № 665/2016 г., 
по описа на нотариус № 323 на НК, вписан в СВ, 
вх. рег. № 3861/23.08.2016 г. 

3. Недвижим имот, намиращ се в гр. Карно-
бат, област Бургас, ул. Димитър Благоев № 55, 
а именно:

 – Дворно място с площ 374 кв. м, съставля-
ващо имот № 1423 съгласно кадастралния план 
на  града,  за  който  имот  съгласно  действащия 
застроителен  и  регулационен  план  на  града  е 
отреден  урегулиран поземлен имот № І-1423,  в 
квартал № 95, целият урегулиран поземлен имот е с 
площ 375 кв. м, при граници: изток – ул. Димитър 
Благоев,  запад – УПИ № XXIII,  север – улица, 
и юг – УПИ № ІІ-1414, 1415. Пазарната стойност 
на недвижимия имот към настоящия момент е 
в размер на 12 000 лв. 

Имотът е придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 119/2015 г., 
том II, рег. № 1247, дело № 173/2015 г., по описа на 
нотариус № 323 на Нотариалната камара, вписан 
в СВ, вх. рег. № 1005/17.03.2015 г.

4. Недвижим имот, намиращ се в област Бур-
гас, община Карнобат, землището на с. Черково, 
ЕКАТТЕ 80755, както следва:

 – Нива  в  местността  Чешмата  с  площ 
10,001 дка, четвърта категория, съставляваща по-
землен имот № 025200 по плана за земеразделяне, 
при граници (съседи): имоти № 000454 – общински 
полски път, № 025190, № 025030 – нива на Петър 
Колев Танев, № 025080 – нива на Славко Стоя-
нов Колев, № 025070 – нива на „СИГ“ – ООД, и 
№ 025210 – нива на наследници Наню Стоянов 
Шабанов.  Пазарната  стойност  на  недвижимия 
имот към настоящия момент е в размер на 6300 лв. 

Имотът е придобит с нотариален акт за продаж-
ба на недвижим имот № 79, том VI, рег. № 3740, 
дело № 579/2016 г. по описа на нотариус № 323 
на НК, вписан в СВ, вх. рег. № 3478/28.07.2016 г.

5. Недвижими имоти, намиращи се в област 
Бургас, община Карнобат, землището на с. Со-
колово, ЕКАТТЕ 67920, както следва:

 – 1/3  идеална  част  от  нива  в  местността 
Крушака  с  площ  16,999  дка,  трета  категория, 
съставляваща  поземлен  имот  № 012020  по 
плана  за  земеразделяне,  при  граници  (съсе-
ди):  имоти  № 000003 – отводнителен  канал  на 
Община Карнобат, № 012019 – нива  на Стефан 
Недев  Стоянов,  № 000021 – общински  полски 
път,  № 000010 – електропровод  на  Община 
Карнобат,  № 000021 – общински  полски  път, 
№ 012021 – нива на наследници на Кичка Геор-
гиева Савова, № 000006 – общински полски път, 
и № 000002 – общински полски път. Пазарната 
стойност на поземлен имот № 012020 към насто-
ящия момент е в размер на 2040 лв. 

 – 1/3  идеална  част  от  нива  в  местността 
Дервиш чеир с площ 28,000 дка,  трета катего-
рия, съставляваща поземлен имот № 014022 по 
плана  за  земеразделяне, при  граници  (съседи): 
имоти  № 014048 – нива  на  Кръстина  Пенева 
Новакова,  № 014047 – нива  на  Еленка  Пенева 
Манева,  № 014024 – нива  на  Иванка  Стояно-
ва  Димитрова,  № 014025 – нива  на  Йорданка 
Стоянова Кънева, № 014026 – нива на Марийка 
Стоянова Желязкова, № 014027 – нива на Татяна 
Иванова  Стоянова,  № 014028 – нива  на  Мария 
Танева Добрева, № 014029 – нива на Стоян Та-
нев Иванов, № 014030 – нива  на  „Ден“ – ООД, 
№ 0114023 – нива на наследници Кою Неделчев 
Георгиев,  и  № 000008 – общински  полски  път. 
Пазарната стойност на поземлен имот № 014022 
към настоящия момент е в размер на 3300 лв. 

 – 1/3  идеална  част  от  нива  в  местността 
Кара меша  с площ 7,401  дка,  трета  категория, 
съставляваща поземлен имот № 015024 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): имоти 
№ 015023 – нива на „Агрошанс Комерс“ – ЕООД, 
№ 015047 – нива  на  Недко  Иванов  Христов, 
№ 015025 – нива  на Жечка Минева  Димова,  и 
№ 000313 – общински  полски  път.  Пазарната 
стойност на поземлен имот № 015024 към насто-
ящия момент е в размер на 840 лв. 

 – 1/3 идеална част от използваема ливада в 
местността Чеира с площ 3,000 дка, трета кате-
гория, съставляваща поземлен имот № 045011 по 
плана  за  земеразделяне, при  граници  (съседи): 
имоти № 045010 – използваема ливада на Мария 
Иванова Георгиева, № 000278 – дере на Община 
Карнобат, № 045012. Пазарната стойност на по-
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землен имот № 045011 към настоящия момент е 
в размер на 300 лв. 

 – 1/3 идеална част от овощна градина в мест-
ността Крушака с площ 1,000 дка, трета категория, 
съставляваща поземлен имот № 046029 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): имоти 
№ 046027 – овощна градина на Иванка Гандева 
Великова, № 046028 – овощна градина на Златан 
Дженов Петков, № 046030 – овощна градина на 
„Ден“ – ООД,  и  № 000118 – общински  полски 
път, при следното ограничение на ползването: 81. 
Трайните насаждения да се опазват и стопанисват 
в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на 
амортизационния срок. Пазарната стойност на 
поземлен имот № 046029 към настоящия момент 
е в размер на 220 лв. 

 – 1/3 идеална част от нива в местността Кера-
ната с площ 3,701 дка, трета категория, съставлява-
ща поземлен имот № 042003 по плана за земеразде-
ляне, при граници (съседи): имоти № 042002 – нива 
на Жечка Минева Димова, № 000087 – общински 
полски път, № 042004 – нива на „Ден“ – ООД, и 
№ 000092 – общински полски път. Пазарна стой-
ност на поземлен имот № 042003 към настоящия 
момент е в размер на 440 лв. 

 – 1/3 идеална част от нива в местността Елево 
с площ 3,000 дка, трета категория, съставляваща 
поземлен имот № 050004 по плана за земеразделя-
не, при граници (съседи): имоти № 050003 – нива 
на Денка Минева Вълчева, № 050011 – нива на 
„Ден“ – ООД, № 050005 – нива на Малчо Стой-
ков Костадинов, и № 000114 – напоителен канал 
на  Община  Карнобат.  Пазарната  стойност  на 
поземлен имот № 050004 към настоящия момент 
е в размер на 320 лв. 

 – 1/3 идеална част от нива в местността Кория-
та с площ 7,301 дка, трета категория, съставляваща 
поземлен имот № 063046 по плана за земеразделя-
не, при граници (съседи): имоти № 063045 – нива 
на  Жечка  Минева  Димова,  № 063028 – нива 
на  „Ден“ – ООД,  № 063029 – нива  на  наслед-
ници Стоян Н.  Георгиев  и Иванка Неделчева, 
№ 063047 – нива  на  Денка  Минева  Вълчева,  и 
№ 000037 – общински път. Пазарната стойност на 
поземлен имот № 063046 към настоящия момент 
е в размер на 840 лв.

 – 1/3  идеална  част  от  залесена  територия, 
вид – широколистна гора, в местността Голямата 
гора, отдел 355, подотдел „е“, с площ 10,000 дка, 
съставляваща поземлен имот № 071088 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): имоти 
№ 071090 – залесена  територия  на  наследници 
на Неделчо Минчев Вълчев, № 071089 – залесе-
на  територия на наследници на Генчо Минчев 
Вълчев,  № 000203 – общински  полски  път,  и 
№ 071087 – залесена  територия  на  наследници 
Иван Минчев Вълчев,  при  следното ограниче-
ние на ползването: 98. Да се използва съгласно 
Закона за горите и правилника за прилагането 
му за сумата от 3990 лв. Пазарната стойност на 
поземлен имот № 071088 към настоящия момент 
е в размер на 1100 лв. 

Имотите са придобити с нотариален акт за про-
дажба на недвижим имот № 78, том VI, рег. № 3739, 
дело № 578/2016 г. по описа на нотариус № 323 
на НК, вписан в СВ, вх. рег. № 3477/28.07.2016 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Рени Михайлова Стай-
кова, ЕГН 6805170490, с цена на иска 101 247,27 лв. 
да бъдат отнети в полза на държавата:

1. 3 дружествени дяла, всеки един от които 
с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 
30 лв. от капитала на „Бул Пропърти Менидж-
мънт“ – ООД, ЕИК 203299193.

2. Сума в размер на 100 581,02 лв., налична 
към 20.09.2018 г. по срочен влог в левове с номер 
6705167 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Рени 
Михайлова Стайкова, ЕГН 6805170490 (внесени 
от Рени Михайлова Стайкова по банкова смет-
ка с IBAN BG67KORP9220204408730, открита в 
„Корпоративна  търговска  банка“ – АД – в  не-
състоятелност“).

3.  Сума  в  размер  на  636,25 лв.,  равностой-
ност на 325,31 евро, представляваща остатъкът 
от  внесените  средства  на  каса  и  налични  към 
20.09.2018 г. по разплащателна сметка в евро с 
IBAN BG95BUIN95611000379975 с титуляр Рени 
Михайлова Стайкова.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стай-
ков Стайков, ЕГН 6111150882, с цена на иска 
2 834 273,61 лв. да бъдат отнети в полза на дър-
жавата:

1. 51 лв., представляващи паричната равностой-
ност на продадените от Миню Стайков Стайков 
дружествени  дялове  от  капитала  на  „Захарна 
Индустрия“ – ООД, ЕИК 201633733.

2. Сума в размер на 24 300 лв., представляваща 
част от върнат заем от „Крум Геров ТМ“ – ЕООД, 
ЕИК 101657783, на Миню Стайков Стайков.

3. Сума в размер на 200 000 лв., представляваща 
предоставен през 2011 г. заем от Миню Стайков 
Стайков с ЕГН 6111150882 на Неяз Резим Незирай 
с ЕГН 5609087086.

4. Сума в размер на 208 500 лв., представля-
ваща част от върнат заем от „Топаз Мел“ – ООД, 
ЕИК 121772636.

5.  Сума  в  размер  на  300  000 лв.,  изтеглена 
на 8.08.2011 г. от сметка Unico prestige в левове 
с  IBAN  BG67UNCR76301065438401  в  „УниКре-
дит Булбанк“ – АД,  с  титуляр Миню Стайков, 
представляваща част от върнат заем от „Топаз 
Мел“ – ООД, ЕИК 121772636.

6. Сума в размер на 100 000 лв., представля-
ваща предоставяне на средства от собственика 
на едноличния търговец на 6.03.2013 г. от сметка 
с  IBAN  BG67UNCR76301065438401,  с  титуляр 
Миню Стайков.

7. Сума в размер на 52 300 лв., представлява-
ща предоставени средства на ЕТ „Миню Стай-
ков – Комерс“ от сметка Unico prestige в левове с 
IBAN BG67UNCR76301065438401, с титуляр Миню 
Стайков в „УниКредит Булбанк“ – АД.

8. Сума в размер на 40 000 лв., представля-
ваща върнат заем от Младен Драганов Костов 
през 2012 г.

9. Сума в размер на 1 062 039,31 лв., превалу-
тирана и постъпила по спестовна сметка в евро 
с  IBAN  BG18UNCR70004519799233,  с  титуляр 
Миню Стайков от сметка Unico prestige в лево-
ве с IBAN BG67UNCR76301065438401, с титуляр 
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Миню Стайков, представляваща върнат заем от 
„Топаз Мел“ – ООД, ЕИК 121772636.

10.  Суми  в  общ  размер  на  798  353,30 лв., 
представляващи погасителни вноски за периода 
от  30.06.2010 г.  до  20.09.2018 г.  включително от 
титуляря и от трети лица със средства на титу-
ляря по погасителна сметка – кредитна карта, в 
евро с IBAN BG54UNCR70001500512953, с титуляр 
Миню Стайков.

11. Сума в размер на 2000 лв., представлява-
ща внесени допълнителни вноски през 2014 г. от 
собственика в „Топаз Трейд“ – ЕООД.

12. Сума в размер на 46 730 лв., представляваща 
върнат заем – главница и лихви, от „Стайстрой 
Консулт“ – ЕООД, на Миню Стайков Стайков.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Рени Михай-
лова Стайкова, ЕГН 6805170490, с цена на иска 
1 770 702,66 лв. да бъдат отнети в полза на дър-
жавата:

1. Сума в размер на 5000 лв., представлява-
щи паричната равностойност на дружествените 
дялове на „Хеба СПА“ – ЕООД, ЕИК 200455270, 
към момента на разпореждане.

2.  Сума  в  размер  на  108  535 лв.,  представ- 
ляваща  главница  и  начислени  лихви,  изтегле-
ни  на  5.10.2012 г.  от  депозит  в левове  с  IBAN 
BG38DEMI92402000056066, с титуляр Рени Стай-
кова.

3. Сума в размер на 219 867,22 лв., представ- 
ляваща  главница  и  начислени  лихви,  изтегле-
ни  на  5.10.2012 г.  от  депозит  в левове  с  IBAN 
BG68CECB979020C9686000,  с  титуляр  Рени 
Стайкова.

4.  Сума  в  размер  на  195  950 лв.,  преве-
дена  от  Кичка  Ангелова  Хазърбасанова  на 
2.07.2015 г. по сметка Unico VIP в левове с IBAN 
BG54UNCR76301014856627,  с  титуляр  Рени Ми-
хайлова Стайкова.

5. Сума в размер на 73 800 евро с левова рав-
ностойност 144 340,25 лв., представляващи глав-
ница и начислена лихва по стандартен депозит – 
24 месеца, в евро с IBAN BG70UNCR70002517068009, 
с титуляр Рени Михайлова Стайкова.

6. Суми в общ размер на 38 051,82 лв., пред-
ставляващи погасителни  вноски  за периода  от 
30.06.2010 г. до 20.09.2018 г. включително от ти-
туляря и от трети лица със средства на титуляря 
по погасителна сметка – кредитна карта, в евро с 
IBAN BG10UNCR76301475830034, с титуляр Рени 
Михайлова Стайкова.

7. Суми в общ размер на 131 230,97 лв., пред-
ставляващи погасителни  вноски  за периода  от 
30.06.2010 г. до 2016 г. включително от титуляря 
по погасителна сметка – кредитна карта, в евро с 
IBAN BG15UNCR70001507187352, с титуляр Рени 
Михайлова Стайкова.

8.  Суми  в  общ  размер  на  528  827,40 лв., 
представляващи  погасителни  вноски  за  пери-
ода от 30.06.2010 г. до 20.09.2018 г. включително 
от  титуляря по кредитна карта в евро с  IBAN 
BG86BUIN95611000073520,  с  титуляр  Рени  Ми-
хайлова Стайкова.

9. Суми в общ размер на 38 900 лв., представля-
ващи изтеглени от Рени Стайкова вноски от трети 
лица от разплащателна сметка в левове с IBAN 

BG82BUIN95611000361876 в „Алианц Банк“ – АД, 
с титуляр Рени Михайлова Стайкова.

10. Сума в размер на 196 000 лв., представлява-
ща изтеглени от Рени Стайкова суми, предоставени 
от трети лица (Яна Стайкова), от разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG82BUIN95611000361876 
в „Алианц Банк“ – АД, с титуляр Рени Михай-
лова Стайкова.

11. Сума в размер на 164 000 лв., представ- 
ляваща предоставени допълнителни вноски на 
собственика  в  ЕТ  „Рени  Стайкова – Комерс“, 
ЕИК 131055711.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков Стайков, 
ЕГН 6111150882, в качеството му на ЕТ „Миню 
Стайков – Комерс“, ЕИК 130603763, с цена на иска 
340 000 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

34 000 дружествени дяла, всеки на стойност 
10 лв., общо в размер на 340 000 лв., от капита-
ла на „Соларен парк Болярово“ – ЕООД, ЕИК 
201333725.

На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от Станка Георгиева Стайкова, ЕГН 
2907050490, с цена на иска 54 557 900 лв. да бъдат 
отнети в полза на държавата:

545  579  броя  поименни  акции  с  номинална 
стойност  100 лв.  всяка  една  от  тях,  на  обща 
стойност 54 557 900 лв., номинална собственост 
на Станка Георгиева Стайкова, ЕГН 2907050490. 

На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от Красимир Атанасов Трифонов, ЕГН 
7102140883, с цена на иска 100 лв. да бъде отнета 
в полза на държавата:

1 брой поименна акция с номинална стойност 
100 лв.  на  обща  стойност  100 лв.,  номинална 
собственост  на  Красимир  Атанасов  Трифонов, 
ЕГН 7102140883.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Риъл Нет 
Естейтс“ – ЕООД, ЕИК 204833575, с цена на иска 
500 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

500 дружествени дяла, всеки по 1 лв., на обща 
стойност 500 лв. от капитала на „М енд С Кън-
стракшън“ – ООД, ЕИК 204901713.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Топаз 
трейд“ – ЕООД, ЕИК 202912262, с цена на иска 
1000 лв., да бъдат отнети в полза на държавата:

100 дяла, всеки на стойност по 10 лв., общо в 
размер на 1000 лв. от капитала на „Метал Про-
дъкшън“ – ЕООД, ЕИК 203980145.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Нет 
акуизишън“ – АД, ЕИК 204743313, с цена на иска 
50 187 270 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

5  018  727  дяла,  всеки  по  10 лв.,  на  обща 
стойност 50 187 270 лв., представляващи 44,41 % 
от капитала на „Сис индустрийс“ – ООД, ЕИК 
040275584.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Топаз 
Мел“ – ООД, ЕИК 121772636, с цена на иска 
314 000 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

1.  Лек  автомобил  „Бентли  азуре“,  рег.  № 
СВ3355КР, рама № SCBDC48H99CX13536, двигател 
№ 201089,  собственост  на  „Топаз  Мел“ – ООД, 
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ЕИК 121772636. Пазарната стойност към насто-
ящия момент е в размер на 230 000 лв.

2 .  Л е к   а в т омо б и л ,  м а р к а   „Ме рц е д е с 
С  500  4  Матик“,  с  рег.  № СВ2211АА,  рама 
№   W D D 2 2 2 1 8 5 1 A 0 9 7 2 0 2 ,   д в и г а т е л 
№ 27892930216807, собственост на „Топаз Мел“ – 
ООД, ЕИК 121772636. Пазарната стойност към 
настоящия момент е в размер на 84 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2, 
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Топаз Мел“ – ООД, ЕИК 121772636, с цена на иска 
3 129 328 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

Сумата  в  размер  на  1  600  000  евро,  равня-
ващи  се  на  3  129  328 лв.,  представляваща  па-
ричната равностойност на моторна яхта, марка 
Princess, модел „88 Y 040-2016“, номер на корпус 
GBPYIL2017B616 (стар номер на корпуса 88 Y 040), 
дължина 26,82 м, широчина 6,30 м, газене 1,70 м, 
водоизместване 67 000 кг, двигатели: 2 по 1925 HP 
Caterpillar C 32 A, с наименование „Брайт стар“, 
CIN GB PYIL2017W616, продадена на 4.10.2019 г. 
от „Топаз Мел“ – ООД, ЕИК 121772636, на „Мада 
комуникейпгънс интернешънъл“ С.А.Л.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Стайстрой 
Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201541085, с цена на иска 
1 550 000 лв. да бъде отнет в полза на държавата:

Урегулиран поземлен имот, намиращ се в Со-
фия, Столична община – район „Витоша“, кв. Бо-
яна, с административен адрес: ул. Цветна № 7, 
съставляващ съгласно доказателствения акт  за 
собственост урегулиран поземлен имот (парцел) 
XXII-313, 461в от кв. 31 по плана на гр. София, 
местност Кв. Бояна,  площ  636 кв. м,  при  съ-
седи:  улица-тупик,  урегулиран  поземлен  имот 
XXI-313, 313а, урегулиран поземлен имот IV-310 
и  урегулиран  поземлен  имот  XXVI-638,  който 
урегулиран  поземлен  имот  съгласно  скица  на 
поземлен имот № 3046, издадена на 21.01.2012 г. 
от Службата по геодезия, картография и кадас- 
тър – София,  представлява:  поземлен  имот  с 
идентификатор № 68134.1940.1203 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, с адрес на позем-
ления имот: София, район „Витоша“, кв. Бояна, 
ул. Цветна  № 7,  с  площ  635 кв. м,  с  трайно 
предназначение на  територията:  урбанизирана, 
с начин на трайно ползване: ниско застрояване 
до  10  м,  стар  идентификатор:  68134.1940.1019, 
номер  по  предходен  план  313,  461,  квартал  31, 
парцел XXII,  при  съседи – поземлени имоти  с 
идентификатори: 68134.1940.1202, 68134.1940.1200, 
68134.1940.1023,  68134.1940.316,  68134.1940.1018, 
68134.1940.1198 и 68134.1940.1031, заедно с постро-
ената в гореописания урегулиран поземлен имот 
(парцел) XXII-313, 461в, еднофамилна двуетажна 
жилищна сграда с гараж в подземния етаж, със 
застроена площ 193 кв. м и с разгъната застрое-
на площ 796,50 кв. м, състояща се: в подземния 
етаж (сутерен), разположен на кота -2,70 м, със 
застроена площ 209,65 кв. м, състоящ се от гараж 
за два леки автомобила, стълбище, тоалетна, три 
мазета, два коридора, пералня-сушилня, фитнес 
зала,  баня,  съблекалня,  сауна  и  котелно  със 

сервизно помещение към него; на първия етаж, 
разположен на кота 0,00 м, със застроена площ 
192,35 кв. м, състоящ се от входно преддверие, 
входно фоайе, стълби към сутерена, преддверие 
стълбище,  преддверие,  тоалетна,  килер,  каби-
нет,  остъклена  тераса,  дневна,  кухня-столова 
и  вътрешна  стълба  за  втория  етаж;  на  втория 
етаж, разположен на кота +3,20 м, със застро-
ена площ 198,50 кв. м, състоящ се от стълба от 
първия етаж, коридор, стълба за подпокривното 
пространство,  две  спални,  всяка  с  баня – тоа-
летна с преддверие, спалня с баня – тоалетна с 
преддверие  и  гардеробно  помещение  към  нея, 
и три тераси, и в подпокривното пространство, 
разположено на кота +6,10 м със застроена площ 
196 кв. м, състоящо се от стълба от втори етаж, 
фоайе, две ателиета, баня с тоалетна, тераса и 
складови помещения, като гореописаната едно-
фамилна  двуетажна  сграда  съгласно  актуална 
скица на сграда № 4294, издадена на 30.01.2012 г. 
от СГКК – София, представлява: сграда с иденти-
фикатор 68134.1940.1203.1 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, със застроена площ 180 кв. м, 
с брой етажи – 2, с предназначение – жилищна 
сграда – еднофамилна,  стар  идентификатор 
68134.1940.1019.1, заедно с всички подобрения в 
гореописания  урегулиран  поземлен  имот  (пар-
цел) XXII-313, 461в, заедно с всички подобрения. 
Пазарната  стойност  на  недвижимия  имот  към 
настоящия момент е в размер на 1 550 000 лв.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Соларен парк 
Болярово“ – ЕООД, ЕИК 201333725, с цена на иска 
202 698 лв. да бъдат отнети в полза на държавата:

Поземлен имот № 000094 по картата за въз-
становената собственост на землище с. Ситово, 
община  Болярово,  в  местността  Ерена,  площ 
844,575 дка, от които 725,223 дка, девета категория, 
4,480 дка, седма категория, и 114,872 дка, трета 
категория, с начин на трайно ползване – храсти, 
при граници и съседи: имот № 000071 – дере на 
Община  Болярово,  имот  № 022002 – нива  на 
наследниците на Димитър Христов Костов, имот 
№ 022001 – нива на Тончо Стоянов Янчев, имот 
№ 000306 – дере  на  Община  Болярово,  имот 
№ 022021 – нива на наследниците на Маргарита 
Георгиева Колева, имот № 000096 – полски път 
на Община Болярово, имот № 000095 – водносто-
панско съоръжение на Община Болярово, имот 
№ 000096 – полски път на Община Болярово, имот 
№ 000103 – път IV клас на Община Болярово, имот 
№ 022024 – нива на Иван Христов Пюскилиев, 
имот № 022015 – нива на наследниците на Русафа 
Тодорова Стоянова, и имот № 022014 – нива на 
Камен Маринов Колчев, собственост на „Соларен 
парк Болярово“ – ЕООД, ЕИК 201333725. Пазар-
ната стойност на имота към настоящия момент 
е 202 698 лв.

Под условие на евентуалност, в случай че до 
приключване на съдебното производство с вляз- 
ло в сила съдебно решение срещу имуществото, 
предмет на искове за реално отнемане: 

 – с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във 
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков 
Стайков, ЕГН 6111150882;
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 – с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във 
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков 
Стайков, ЕГН 6111150882, и от Рени Михайлова 
Стайкова, ЕГН 6805170490;

 – с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във 
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Рени Михайлова 
Стайкова, ЕГН 6805170490:

 – с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във 
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Миню Стайков 
Стайков, ЕГН 6111150882, в качеството му на ЕТ 
„Миню Стайков – Комерс“, ЕИК 130603763;

 – с  правно  основание  чл. 146  във  връзка  с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станка Георгиева Стай-
кова, ЕГН 2907050490;

 – с  правно  основание  чл. 146  във  връзка  с 
чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от  Красимир  Атанасов 
Трифонов, ЕГН 7102140883;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Риъл Нет Естейтс“ – ЕООД, ЕИК 204833575;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Топаз Трейд“ – ЕООД, ЕИК 202912262;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Нет акуизишън“ – АД, ЕИК 204743313;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Топаз Мел“ – ООД, ЕИК 121772636;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от 
„Стайстрой Консулт“ – ЕООД, ЕИК 201541085;

 – с правно основание чл. 145, ал. 2 във връз-
ка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
от  „Соларен  парк  Болярово“ – ЕООД,  ЕИК 
201333725, бъде проведено успешно принудител-
но изпълнение за удовлетворяване на вземания 
на кредитори или се установи, че имуществото 
липсва  или  е  отчуждено,  предявяваме  иск  за 
присъждане равностойността на това имущество, 
а именно – стойността, на която имуществото е 
възложено в изпълнителното производство, респ. 
паричната му равностойност: 

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от 
Миню Стайков Стайков, ЕГН 6111150882;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 142,  ал. 2,  т. 2  и  чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от 
Миню Стайков Стайков, ЕГН 6111150882, и от 
Рени Михайлова Стайкова, ЕГН 6805170490;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Рени 
Михайлова Стайкова, ЕГН 6805170490;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от  ЗПКОНПИ  от 
Миню Стайков Стайков, ЕГН 6111150882, в ка-
чеството му на ЕТ „Миню Стайков – Комерс“, 
ЕИК 130603763;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 146 и 141 от ЗПКОНПИ от Станка Георгие-
ва Стайкова, ЕГН 2907050490, и Миню Стайков 
Стайков, ЕГН 6111150882;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 146 и 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Атана-
сов Трифонов, ЕГН 7102140883, и Миню Стайков 
Стайков, ЕГН 6111150882;

– с  правно  основание  чл. 151  във  връзка  с 
чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ  от  „Риъл  Нет  Естейтс“ – ЕООД, 
ЕИК 204833575;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка 
с  чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ  от  „Топаз  Трейд“ – ЕООД,  ЕИК 
202912262;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка 
с  чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ  от  „Нет  акуизишън“ – АД,  ЕИК 
204743313;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка 
с  чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ от „Топаз Мел“ – ООД, ЕИК 121772636;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка 
с  чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ  от  „Стайстрой  Консулт“ – ЕООД, 
ЕИК 201541085;

 – с  правно  основание  чл. 151  във  връзка 
с  чл. 145,  ал. 2,  чл. 142,  ал. 2,  т. 1  и  чл. 141  от 
ЗПКОНПИ от „Соларен парк Болярово“ – ЕООД, 
с ЕИК 201333725.

Съгласно определение от 30.12.2021 г. по гр. д. 
№ 6234/2020 г. по описа на СГС, ГО, I – 7 състав, 
трети  заинтересовани  лица,  претендиращи  са-
мостоятелни права върху имуществото – предмет 
на  отнемане,  могат  да  встъпят  в  делото,  като 
предявят претенциите си пред СГС в двумесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“.

Гражданско дело № 6234/2020 г. по описа на 
СГС, ГО, I – 7 състав, е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 28.06.2022 г. от 11 ч.
893

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарско геологическо дружество“ (БГД), София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на БГД на 6.04.2022 г. в 13 ч. в София, ул. Акад. 
Георги Бончев, бл. 24, в зала № 203, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния 
съвет на БГД за периода 2020 – 2021 г.; 2. приемане 
на бюджета на БГД за 2022 г.; 3. отчет за дейността 
на контролния съвет за периода 2020 – 2021 г.; 4. 
приемане на годишния финансов отчет на БГД 
за 2021 г.; 5. промени в устава на сдружението; 6. 
освобождаване и избор на членовете на управи-
телния съвет на БГД и на контролния съвет на 
БГД; 7. избор на председател и на главен редак- 
тор на списанието на сдружението. Всеки член 
на БГД може да участва в общото събрание на 
сдружението с право на глас. Регистрацията ще 
се извърши на 6.04.2022 г. в зала № 203 от 12,30 
до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
1022 

1. – Управителният съвет на „Сдружение 
„Рая“, София, на  основание  чл. 26,  ал. 1  от 
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29 и сл. от устава свиква 
извънредно общо събрание на 18.04.2022 г. в 11 ч. 
на адреса на сдружението: София, п.к. 1517, район 
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„Подуяне“, ул. Тодорини кукли, бл. 87, вх. Б, ап. 41, 
при следния дневен ред: 1. приемане на изменен 
устав на сдружението; 2. приемане на решение за  
прекратяване на сдружението и откриване на про-
изводство по ликвидация съгласно изискванията 
на българското законодателство; 3. определяне 
на срок за ликвидацията; 4. избор на ликвида-
тор; 5. вземане на решение за разпределение на 
остатъчното  имущество  след  удовлетворяване  
кредиторите на сдружението. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 32, изр. 2 
от устава общото събрание се отлага с един час 
и ще се проведе в 12 ч. на същата дата, място и 
при същия дневен ред, като се счита за законно 
колкото и членове да се явят.
987

1. – Управителният съвет на „Сдружение на 
Функционалния Фитнес в България“, София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб- 
рание на 20.04.2022 г. от 17 ч. на адрес: София, 
ж.к. Люлин 2, бул. Царица Йоанна № 160, при 
следния дневен ред: 1. освобождаване членове на 
УС; проект на решение: ОС освобождава Илиан 
Чавдаров Бонев като член на УС; 2. приемане и 
промяна на адреса на  управление/седалището; 
проект на решение: ОС променя адреса на уп-
равление/седалището на сдружението от: София, 
п.к. 1505, р-н „Слатина“, ж.к. Подуяне, ул. Кадин 
връх № 3, на: София, ж.к. Люлин 2, бул. Царица 
Йоанна № 160, п.к. 1343; 3. приемане и промяна 
на устава на сдружението; проект на решение: 
чл. 23, ал. 3 да се измени от „Свикването се из-
вършва чрез покана, обнародвана в „Държавен 
вестник“ и поставена на мястото за обявления 
в сградата, в която се намира управлението на 
сдружението.“ на „Свикването се извършва чрез 
покана,  обявена  в  регистъра  на юридическите 
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 
вписванията, и поставена на мястото за обявления 
в сградата, в която се намира управлението на 
сдружението.“ Писмените материали, свързани с 
дневния ред на общото събрание, са на разполо-
жение на адреса на управление на сдружението. 
При поискване те могат да бъдат предоставени на 
всеки член на сдружението безплатно. Свикването 
на общо събрание се извършва чрез обнародване 
на поканата в „Държавен вестник“ и поставянето 
є на мястото за обявления в сградата, в която 
се  намира  управлението  на  сдружението.  При 
липса на кворум съгласно устава на сдружени-
ето събранието се отлага с един час на същото 
място и при същия дневен ред и ще се проведе 
независимо от броя на явилите се членове.
1023

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Диаспора Украйна“ – Бургас, 
на  основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  свиква  общо 
събрание  на  20.04.2022 г.  в  16 ч.  на  адреса  на 
управление на сдружението в Бургас, ж.к. Въз-
раждане, бл. 10, вх. 3, ет. 4, при следния дневен 
ред: 1. изменение на устава на сдружението; 2. 
промяна  в  управителния  съвет;  3.  заличаване 
и  приемане  на  учредители  на  сдружението;  4. 
заличаване на председателя; 5. промяна в реда и 
начина за свикване на общо събрание; 6. разни. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 27  от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1021

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел, определено за извършване на 
общественополезна дейност „Асоциация за защита 
на редки автохтонни породи – Калоферска дъл-
гокосместа коза“ – Калофер, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.04.2022 г. 
в 17 ч. в офиса на сдружението в Калофер при 
следния дневен ред: 1. отчет на дейността през 
2019, 2020 и 2021 г.; 2. приемане на годишен фи-
нансов отчет за 2019, 2020 и 2021 г.; 3. приемане 
на нови членове; 4. изменение и допълнение на 
чл. 17 от устава на сдружението; 5. изменение и 
допълнение на чл. 21, т. 3 от устава на сдруже-
нието;  6. промяна в  устава, наименованието и 
дейността на сдружението; 7. промяна на развъд-
ната програма на „Асоциация за защита на редки 
автохтонни породи – Калоферска дългокосместа 
коза“; 8. решаване на организационни въпроси. 
Поканват се всички членове на сдружението да 
вземат участие в общото събрание. Писмените 
материали,  свързани  с  дневния ред на общото 
събрание,  са  на  разположение  на  членовете  в 
офиса на сдружението в Калофер най-късно до 
19.04.2022 г. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдруже-
нието събранието ще се отложи с един час и ще 
се проведе в 18 ч. на същото място и при същия 
дневен ред, колкото и членове да присъстват.
1020

11. – Съветът на Адвокатската колегия – Ям-
бол,  на  основание  чл. 83,  ал. 3  от  Закона  за 
адвокатурата свиква извънредно общо събрание 
на адвокатската колегия на 29.04.2022 г. от 9 ч. 
в залата на Адвокатската колегия – Ямбол, при 
липса на кворум събранието се отлага за 10 ч., 
при следния дневен ред: 1. избор на председател 
на дисциплинарния съд и избор на членове  за 
допълване състава на контролния съвет; 2. разни.
1063
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