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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 15
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 допълнение на Кодекса за застра-
ховането, приет от ХLIIІ Народно събрание 
на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за допълнение на Кодекса за застраховането 
(обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 

и 103 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 481, ал. 1, изречение първо накрая 
се добавя „включително къмпинг-автомоби-
лите“, а в изречение второ накрая се добавя 
„включително къмпинг-ремаркетата“.

§ 2. В чл. 489, ал. 4 се създават т. 4 и 5:
„4. при сключване на застраховка на мо-

торни превозни средства категории L1 – L5 
e съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „к“ 
от Закона за движението по пътищата;

5. при сключване на застраховка на към-
пинг-ремаркета или къмпинг-автомобили.“

§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се създават т. 53 и 54:

„53. „Къмпинг-автомобил“ е превозно 
средство със специално предназначение от 
категория М, чиито характеристики са оп-
ределени в приложение № 1, част А, т. 5, 
подточка 5.1 от Наредба № 60 от 24 април 
2009 г. за одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета (обн., 
ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., 
бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 
2016 г. и бр. 1 от 2017 г.). 

54. „Къмпинг-ремарке“ е превозно средство 
със специално предназначение от катего-
рия О, чиито характеристики са определени 
в приложение № 1, част А, т. 5, подточка 5.6 
от Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобря-
ване типа на нови моторни превозни средства 
и техните ремаркета.“

Законът е приет от 43-то Народно съб-
рание на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

349

УКАЗ № 16
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 Зако-
на за радиото и телевизията, приет от ХLIIІ 
Народно събрание на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 
1998 г.; Решение № 10 на Конституционния 
съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 
от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 
2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 
от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 
105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 
2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 
от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 
47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 
2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 
от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния 
съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 
от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 

2015 г. и бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г.)

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

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Алинея 3 може временно да не се 

прилага по отношение на програма от друга 
държава – членка на Европейския съюз, при 
условие че:

1. програмата открито, съществено и грубо 
нарушава чл. 17, ал. 2 и 3;

2. за предходен период от една година са 
установени най-малко две нарушения на т. 1, 
извършени от телевизионния оператор;

3. Съветът за електронни медии е уведомил 
писмено телевизионния оператор и Евро-
пейската комисия за твърдените нарушения 
по т. 1 и за мерките, които възнамерява да 
предприеме, ако подобно нарушение възникне 
отново;

4. консултациите с държавата членка, под 
чиято юрисдикция попада телевизионният 
оператор, и с Европейската комисия не са 
довели до приемливо уреждане на въпро-
са в рамките на 15 дни от уведомлението, 
предвидено в т. 3, и твърдяното нарушение 
продължава.“

2. Създават се нови ал. 5 и 6:
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„(5) Европейската комисия се произнася 
по съвместимостта на мерките по ал. 4, т. 3 
с правото на Европейския съюз в срок до два 
месеца след уведомлението по ал. 4, т. 3. При 
установяване на несъвместимост Съветът за 
електронни медии спешно прекратява мерките 
по ал. 4, т. 3.

(6) Алинея 4 се прилага независимо от 
наличието на основания за търсене на ад-
министративнонаказателна, наказателна или 
друг вид отговорност, когато за съответните 
нарушения такава е предвидена в държавата 
членка, под чиято юрисдикция попада теле-
визионният оператор.“

3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно 
ал. 7 и 8 и се изменят така:

„(7) Алинея 3 може временно да не се 
прилага по отношение на определена медийна 
услуга по заявка от друга държава – членка на 
Европейския съюз, когато ограниченията са:

1. необходими за:
а) опазването на обществения ред, по-

специално за предотвратяване, разследване, 
разкриване и съдебно преследване на прес-
тъпления, включително защита на децата и 
борбата срещу подбуждането към омраза въз 
основа на раса, пол, религия или националност 
и накърняване на човешкото достойнство на 
отделни лица;

б) опазването на общественото здраве;
в) гарантирането на обществената сигур-

ност, включително на националната сигурност 
и отбрана;

г) защитата на потребителите, включително 
на инвеститорите;

2. предприети срещу определена аудио-
визуална медийна услуга по заявка, която 
накърнява или може съществено и грубо да 
накърни посочените в т. 1 цели;

3. пропорционални на целите по т. 1.
(8) Преди да се приложат ограниченията 

по ал. 7, т. 1 и без да се нарушават съдебни 
процедури, включително предварителни про-
цесуални действия, извършвани в рамките на 
следствието, се уведомяват:

1. съответната държава членка, под чиято 
юрисдикция попада доставчикът на медийната 
услуга, да предприеме мерки, тъй като послед-
ната не е предприела такива или предприетите 
мерки са били недостатъчни;

2. Европейската комисия и държавата член-
ка, под чиято юрисдикция попада доставчикът 
на медийната услуга, за намерението си да 
предприеме мерките по ал. 7.“

4. Създава се ал. 9:
„(9) Условията, предвидени в ал. 8, може в 

спешни случаи да не се прилагат. Тези случаи 
се съобщават в най-кратък срок на Европей-
ската комисия и на държавата членка, под 
чиято юрисдикция попада доставчикът на 
медийната услуга, като се посочват причините, 
поради които случаят е спешен.“

§ 2. В § 1а от допълнителните разпоредби 
се създава т. 4:

„4. Директива 2010/13/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. 
за координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и адми-
нистративни актове на държавите членки, 
отнасящи се до предоставянето на аудио-
визуални медийни услуги (OB, L 95/1 от 
15 април 2010 г.).“

Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обна-

родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание 

на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

350

УКАЗ № 17
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 Граж-
данския процесуален кодекс, приет от ХLIIІ 
Народно събрание на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Граждан-
ския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 
2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63; 
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд 
от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 
2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 
и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 

от 2015 г. и бр. 15 и 43 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „или е 
спор, по който една от страните е потребител 
по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за защита на потреби-
телите“.

§ 2. В чл. 78 ал. 8 се изменя така:
„(8) В полза на юридически лица или ед-

нолични търговци се присъжда и възнаграж-
дение в размер, определен от съда, ако те са 
били защитавани от юрисконсулт. Размерът 
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на присъденото възнаграждение не може да 
надхвърля максималния размер за съответ-
ния вид дело, определен по реда на чл. 37 от 
Закона за правната помощ.“

§ 3. В чл. 280, ал. 2, т. 2 след думите „иско-
ве по чл. 322, ал. 2 от този кодекс“ се добавя 
„с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 
от Семейния кодекс в случаите, в които към 
датата на обявяване на въззивното решение 
от брака има ненавършило пълнолетие дете“, 
а думите „чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2“, „чл. 127, 
ал. 2“ и „чл. 128“ се заличават.

§ 4. В чл. 404, т. 1 след думите „както и 
решенията“ се добавя „и определенията“.

§ 5. В чл. 405 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думите „Софийския градски съд“ 
се заменят с „окръжния съд, в района на 
който е постоянният адрес или седалището 
на длъжника“.

2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Съдът отказва издаване на изпълните-

лен лист въз основа на нищожни по смисъла 
на чл. 47, ал. 2 от Закона за международния 
търговски арбитраж решения.“

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

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Висящите производства по глава 

двадесет и втора се разглеждат по реда на 
този закон.

(2) Започналите до влизането в сила на 
този закон арбитражни производства се при-
ключват по досегашния ред, с изключение на 
производствата по неарбитрируеми спорове, 
които се прекратяват.

§ 7. В Закона за защита на потребителите 
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 
102 от 2015 г. и бр. 59 и 74 от 2016 г.) в чл. 3 
се създава ал. 4:

„(4) Всяка клауза в договор, сключен меж-
ду търговец и потребител, с която страните 
възлагат на арбитражен съд решаване на 
спор между тях, извън процедурата за алтер-
нативно решаване на потребителски спорове 
по смисъла на този закон, е недействителна.“ 

§ 8. В Закона за международния търговски 
арбитраж (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., 
бр. 93 от 1993 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 38 от 
2001 г., бр. 46 от 2002 г.; Решение № 9 от 2002 г. 
на Конституционния съд – бр. 102 от 2002 г.; 
изм., бр. 59 от 2007 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 3 след думата „производство“ 
се добавя „чрез депозиране на писмен отговор, 
представяне на доказателства, предявяване 
на насрещен иск или явяване в арбитражно 
заседание“.

2. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Арбитър може да бъде дееспособен 

пълнолетен гражданин, който не е осъждан 
за умишлено престъпление от общ характер, 
има висше образование, най-малко 8 години 
професионален стаж и притежава високи 
морални качества.“

3. В чл. 31:
a) създава се нова ал. 2:
„(2) Всяка страна получава възможност да 

проверява делото и дистанционно, включи-
телно и чрез интернет страницата на арби-
тражния съд.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. В глава шеста се създава чл. 46а:
„Чл. 46а. Всеки арбитражен съд води архив, 

в който се съхраняват приключените дела в 
продължение на 10 години от приключване на 
производството. След изтичане на този срок 
се съхраняват само решенията и мотивите 
към тях, както и сключените спогодби.“

5. В чл. 47:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея 

т. 3 се отменя;
б) създава се ал. 2:
„(2) Арбитражните решения, постановени 

по спорове, предметът на които не подлежи 
на решаване от арбитраж, са нищожни.“

6. В чл. 49 думите „чл. 47, т. 1, 2 и 3“ се 
заменят с „чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2“ и думите 
„чл. 47, т. 4, 5 и 6“ се заменят с „чл. 47, ал. 1, 
т. 4, 5 и 6“.

7. В чл. 51, ал. 1 думите „Софийският 
градски съд“ се заменят с „Окръжният съд, 
в района на който е постоянният адрес или 
седалището на длъжника“.

8. Създава се глава осма с чл. 52 – 54:

„ Г л а в а  о с м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 
ОТГОВОРНОСТ

Чл. 52. (1) Министърът на правосъдието 
упражнява контрол за спазването на този 
закон от арбитражните съдилища и от арби-
трите чрез Инспектората към министъра на 
правосъдието по Закона за съдебната власт. 

(2) Контролът се упражнява чрез проверка, 
която се възлага със заповед на министъра 
на правосъдието служебно или по повод 
сигнал или жалба на заинтересовано лице. 
В заповедта се определят арбитражният съд, 
съответно арбитрите, които подлежат на 
контрол, инспекторите, на които е възложен 
контролът, срок за осъществяване на про-
верката и период, който обхваща проверката, 
както и други обстоятелства.
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(3) Председателят на арбитражния съд 
осигурява свободен достъп до служебните по-
мещения и до служебния архив за извършване 
на назначената от министъра на правосъдието 
проверка.

(4) За констатациите от проверката се 
съставя протокол.

(5) Министърът на правосъдието може да 
издава задължителни указания до арбитраж-
ния съд и арбитрите със срок за отстраняване 
на констатираните нарушения на разпоредбите 
на този закон.

Чл. 53. (1) Арбитър, който постанови ре-
шение по спор, в който едната от страните е 
потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допъл-
нителните разпоредби на Закона за защита на 
потребителите, се наказва с глоба от 500 до 
2500 лв. На юридическо лице, което извърши 
нарушението по изречение първо, се налага 
имуществена санкция в размер 5000 лв. 

(2) При повторно нарушение глобата или 
имуществената санкция е в трикратен размер.

(3) Арбитър или юридическо лице, което не 
изпълни задължителните указания по чл. 52, 
ал. 5, се наказва с глоба или с имуществена 
санкция в размер на 2500 лв.

Чл. 54. (1) Актът за установяване на адми-
нистративно нарушение по чл. 53 се съставя 
от инспекторите по чл. 52, ал. 2, а наказател-
ното постановление се издава от министъра 
на правосъдието.

(2) Актовете за установяване на нарушения-
та се съставят и наказателните постановления 
се издават, обжалват и изпълняват при услови-
ята и по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

351

УКАЗ № 18
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 ратифициране на Протоколи за 
изменение на Споразумението за основаване-
то на Международната инвестиционна банка 
и на нейния устав, приет от ХLIІI Народно 
събрание на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Протоколи за измене-
ние на Споразумението за основаването на 
Международната инвестиционна банка и на 

нейния устав

Чл. 1. Ратифицира Протокола за измене-
ние на Споразумението за основаването на 
Международната инвестиционна банка и на 
нейния устав, подписан на 20 декември 1990 г. 

Чл. 2. Ратифицира Протокола за внесените 
изменения в Споразумението за основаването 
на Международната инвестиционна банка и 
на нейния устав с приложението към него, 
подписан от правителството на Република 
България на 8 май 2014 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

365

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

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Меморандума 
за разбирателство относно изпълнението на 
Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014 – 2021 между 
Република България и Исландия, Княжество 
Лихтенщайн и Кралство Норвегия, приет от 
ХLIІI Народно събрание на 13 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 

Президент на републиката:  
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбира-
телство относно изпълнението на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014 – 2021 между Република 
България и Исландия, Княжество Лихтен-

щайн и Кралство Норвегия

Член единствен. Ратифицира Меморанду-
ма за разбирателство относно изпълнението 
на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014 – 2021 между 
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Република България и Исландия, Княжество 
Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан 
на 9 декември 2016 г. 

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 13 януари 2017 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

366

УКАЗ № 20
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 ратифициране на Меморандума 
за разбирателство относно изпълнението на 
Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 
между Република България и Кралство Нор-
вегия, приет от ХLIІI Народно събрание на 
13 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разби-
рателство относно изпълнението на Норвеж-
кия финансов механизъм 2014 – 2021 между 
Република България и Кралство Норвегия

Член единствен. Ратифицира Меморандума 
за разбирателство относно изпълнението на 
Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 
между Република България и Кралство Нор-
вегия, подписан на 9 декември 2016 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила 

от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 13 януари 2017 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

367

РЕШЕНИЕ
за подкрепа на продължаване на изпълнени-
ето на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни 
сгради и на действията на Министерския 
съвет на Република България за увеличаване 

на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И :

Подкрепя продължаване на изпълнение-
то на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни 
сгради и на действията на Министерския 
съвет на Република България за увеличаване 
на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Решението е прието от 43-то Народно съб-
рание на 18 януари 2017 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

580

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 11
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам г-н Абдоллах Ноурузи – из-
вънреден и пълномощен посланик на Ислям-
ска република Иран в Република България, 
с орден „Мадарски конник“ първа степен за 
особено големите му заслуги за развитието 
на българо-иранските отношения.

Издаден в София на 13 януари 2017 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър на външните работи:  
Даниел Митов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

524
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11  
ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2017 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 10 000 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на правосъдието за 2017 г. за 
изпълнение на задачи по опазване сигурността 
на обществото и на съдебния процес. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2017 г.

Чл. 2. Със сумата 10 000 000 лв., в т. ч. 
9 000 000 лв. по показател „Персонал“, да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2017 г., както 
следва:

1. по „Политика в областта на правосъдие-
то“, бюджетна програма „Охрана на съдебната 
власт“, с 2 700 000 лв.;

2. по „Политика в областта на изпълнението 
на наказанията“ общо със 7 300 000 лв., в т. ч. 
по бюджетна програма „Затвори – изолация 
на правонарушителите“ с 5 065 000 лв. и по 
бюджетна програма „Следствени арести и 
пробация“ с 2 235 000 лв.

Чл. 3. Със сумата 1 000 000 лв. да се уве-
личат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2017 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2017 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 79, ал. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на правосъдието.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
18 януари 2017 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12  
ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, приета с Постановление № 97 на 
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, 
бр. 40 от 2013 г.; изм и доп., бр. 66, 92 и 107 
от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3, 14 и 32 
от 2016 г.; Решение № 13049 на Върховния 
административен съд от 2015 г. – бр. 32 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 62 и 74 от 2016 г. и 

бр. 2 от 2017 г.)

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

§ 1. В глава шеста, раздел I се създават 
чл. 31а и 31б:

„Чл. 31а. (1) Лекарствените продукти по 
чл. 30, ал. 3, за които не са представени до-
казателства за терапевтична ефективност и/
или съотношението разход-резултат е стой-
ностно неефективно, се включват в съответ-
ното приложение на ПЛС със задължение за 
проследяване на ефекта от терапията.

(2) Проследяването на ефекта от терапията 
на лекарствените продукти по ал. 1 се из-
вършва за срок до първоначалното подаване 
на заявление по чл. 57б за поддържане на 
реимбурсния статус на лекарствения продукт. 

(3) При включването на лекарствените 
продукти по ал. 1 Съветът определя и услови-
ята и критериите за проследяване на ефекта 
от терапията с тях, както и прогнозния брой 
пациенти за срока по ал. 2.

Чл. 31б. (1) Проследяването на ефекта 
от терапията с лекарствените продукти по 
чл. 31а, ал. 1 се извършва от университетски 
болници и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 
от Закона за лечебните заведения, в които 
има структури по профила на заболяването. 

(2) В хода на проследяване на ефекта 
от терапията лечебните заведения по ал. 1 
събират информацията за всеки конкретен 
лекарствен продукт и я предоставят на съ-
ответната регионална здравна инспекция 
ежемесечно.

(3) На всеки три месеца регионалните здрав-
ни инспекции предоставят информацията по 
ал. 2 на Националния център по обществено 
здраве и анализи (НЦОЗА) по определен от 
него ред за обобщаване и анализ.

(4) Ежегодно считано от датата на включ-
ване на лекарствения продукт НЦОЗА пре-
доставя събраната и анализирана информация 
по ал. 3 на Съвета и НЗОК/МЗ.“ 

§ 2. В чл. 38 се създава нова ал. 7:
„(7) В становището си за включване на 

лекарствени продукти по чл. 31а НЗОК/МЗ 
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задължително посочва университетските бол-
ници и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от 
Закона за лечебните заведения, в които ще се 
проследява ефектът от лечението, условията 
и критериите за проследяване на ефекта от 
терапията с тях, както и прогнозния брой 
пациенти.“ 

§ 3. В чл. 57а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съветът поддържа реимбурсния статус 

на лекарствените продукти по чл. 31а след 
изтичането на три години от включването 
им в ПЛС след извършване на оценка по 
ал. 1 и въз основа на оценка на ефекта от 
терапията с тях.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
т. 4 се изменя така:

„4. направена е оценка по реда на чл. 30 
съгласно приложение № 5, като за лекар-
ствените продукти по чл. 31а е извършена и 
оценка на ефекта от терапията с тях.“

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби 
т. 2 се отменя.

§ 5. В § 9а от преходните и заключителните 
разпоредби числото „2017“ се заменя с „2018“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13  
ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 188 на 
Министерския съвет от 2011 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България, приет с Постановле-
ние № 46 на Министерския съвет от 2010 г.  
(обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 36 

и 99 от 2012 г. и бр. 40 от 2015 г.)

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

§ 1. Навсякъде в § 43 от преходните и за-
ключителните разпоредби думите „31 декември 
2016 г.“ се заменят с „31 декември 2018 г.“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

1 януари 2017 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 
ОТ 19 ЯНУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на земеделието 

и храните за 2017 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 9 700 000 лв., в това число 
100 000 лв. в частта „персонал“, по бюджета 
на Министерството на земеделието и храните 
за 2017 г. за провеждане на мероприятия за 
ограничаване и ликвидиране на констатирани 
огнища на болестта „инфлуенца по птиците“, 
повишаване на епизоотичната готовност в 
цялата страна и за изплащане на обезщете-
ния на собственици на животни по реда на 
чл. 141 от Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи за 2017 г. в частта за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раз-
дел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2017 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на земеделието и селските райони“, бюджет-
на програма „Безопасност по хранителната 
верига“ по бюджета на Министерството на 
земеделието и храните за 2017 г. 

(2) Със сумата 9 600 000 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2017 г.

Чл. 3. Министърът на земеделието и хра-
ните да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на земеделието 
и храните за 2017 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на земеделието и 
храните.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-7-1  
от 11 януари 2017 г.

за изменение и допълнение на Решение 
№ РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, 
ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здрав-
ното осигуряване на Надзорния съвет на 
Националната здравноосигурителна каса  

(ДВ, бр. 25 от 2016 г.)

Днес, 11 януари 2017 г., на основание чл. 54, 
ал. 9  от  Закона  за  здравното  осигуряване 
(ЗЗО) и във връзка с промени в действащо-
то  законодателство:  Закон  за  бюджета  на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.) (обн., ДВ, бр. 98 
от 9.12. 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.), Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 2 
от 2016 г. за определяне на основния пакет 
от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г.) и 
Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните 
прегледи  и  диспансеризацията  (обн.,  ДВ, 
бр. 92  от  22.11.2016 г.,  отменяща  Наредба 
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегле-
ди и диспансеризацията), Надзорният съвет 
на Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) приема  следните  изменения  и  до-
пълнения  на  Решение № РД-НС-04-24-1  от 
29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 
от Закона за здравното осигуряване на Над-
зорния съвет на Националната здравнооси-
гурителна  каса  (Решение № РД-НС-04-24-1 
от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК):

§ 1. В Общите условия, глава първа „Пред-
мет на решението“, в чл. 1, ал. 1 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „Закон за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2016 г. (ЗБНЗОК за 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 98 от 
15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.)“ се поставя 
запетая и се добавя „Закон за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.) (обн., ДВ, бр. 98 
от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.).“

2. В края на текста на т. 2 се добавя „и 
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 2 от 2016 г. за определяне на основ-
ния пакет от здравни дейности, гарантиран 
от  бюджета  на  НЗОК  (обн.,  ДВ,  бр. 91  от 
18.11.2016 г.)“.

3.  В  т. 3  след  думите  „Наредба  № 2  от 
2016 г.“ се поставя запетая и се добавя „На-
редба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2  от  2016 г.“,  а  думите  „Наредба  № 39 
от  2004 г.  за  профилактичните  прегледи  и 

диспансеризацията (Наредба № 39 от 2004 г.) 
(обн.,  ДВ,  бр.  106  от  2004  г.,  изм.  и  доп., 
бр. 2 от 8.01.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.)“ 
се заменят с „Наредба № 8 от 2016 г. за про-
филактичните прегледи и диспансеризацията 
(обн., ДВ, бр. 92 от 22.11.2016 г. и отменяща 
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията)“. 

§ 2. Навсякъде  в  останалите  текстове 
„Наредба № 39 от 2004 г.“ се заменя с „На-
редба № 8 от 2016 г.“.

§ 3. В Общите  условия,  глава  четвърта 
„Финансова  рамка“  се  създава  чл. 7а  със 
следното съдържание:

„Чл.  7а.  (1)  Годишният  размер  на  сред-
ствата за здравноосигурителни плащания за 
медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2  
ЗБНЗОК  за  2017 г.  е  на  обща  стойност 
1 946 428,9 хил. лв. за следните видове дей-
ности: 

1. първична извънболнична медицинска 
помощ – 200 000 хил. лв.; 

2. специализирана извънболнична меди-
цинска помощ (вкл. за комплексно диспан-
серно (амбулаторно) наблюдение) – 211 400 
хил. лв.; 

3. медико-диагностична дейност – 77 500 
хил. лв.; 

4 .   б олни чна  медицинск а  помощ –  
1 457 528,9 хил. лв. 

(2)  Финансовата  рамка  по  ал. 1  об-
хваща  плащания  за  дейности  по  насто-
ящото  решение,  извършени  в  периода 
1.12.2016 г. – 31.03.2017 г., и за дейностите, из-
вършени в периода 1.04.2016 г. – 31.12.2017 г., 
подлежащи на  заплащане през  2017 г.,  оп-
ределени  в  Националния  рамков  договор 
за медицински дейности за 2017 г., а когато 
не е приет  такъв – в решението по чл. 54, 
ал. 9 ЗЗО.

(3)  Годишният  размер  на  средствата  за 
здравноосигурителни  плащания  за  лекар-
ствени  продукти  и  медицински  изделия 
съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2017 г. е на 
обща стойност 878 571,6 хил. лв. за следните 
видове дейности: 

1.  лекарствени  продукти,  медицински 
изделия  и  диетични  храни  за  специални 
медицински  цели  за  домашно  лечение  на 
територията на  страната и  за  лекарствени 
продукти  за  лечение  на  злокачествени  за-
болявания в  условията на болнична меди-
цинска помощ, които НЗОК заплаща извън 
стойността на оказваните медицински услу-
ги – 798 571,6 хил. лв.: 

– в т. ч. за лекарствени продукти, медицин-
ски изделия и диетични храни за специални 
медицински  цели  за  домашно  лечение  на 
територията на страната – 573 006 хил. лв.; 

– в  т. ч.  за  лекарствени  продукти  за 
лечение  на  злокачествени  заболявания  в 
условията на болнична медицинска помощ, 
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които НЗОК заплаща извън стойността на 
оказваните  медицински  услуги – 225 565,6 
хил. лв.;

2. медицински изделия, прилагани в бол-
ничната медицинска помощ – 80 000 хил. лв. 

(4)  По  реда  на  настоящото  решение  се 
заплащат и медицински дейности, и лекар-
ствени  продукти,  финансирани  от Минис-
терството на здравеопазването и Агенцията 
за социално подпомагане, както и по реда 
на  системите  за  координация  за  социална 
сигурност съгласно ЗБНЗОК за 2017 г. 

(5) Размерът на средствата по ал. 1 и 3 
може да се променя със средства от „Резерв, 
включително за непредвидени и неотложни 
разходи“  или  други  средства  по  реда  на 
ЗБНЗОК за 2017 г.“ 

§ 4. В Общите условия, глава шеста „Ус-
ловия  и  ред  за  сключване  на  договори  за 
оказване на медицинска помощ“ се правят 
следните изменения и допълнения:

1.  Създава  се  чл. 18а  със  следното  съ-
държание: 

„Чл.  18а.  (1)  Лечебните  заведения – из-
пълнители  на  амбулаторни  процедури  по 
Решение  № РД-НС-04-24-1  от  29.03.2016 г. 
на НС на НЗОК, кандидатстващи на осно-
вание  чл. 59а,  ал. 5  ЗЗО  за  сключване  на 
допълнителни  споразумения  с  НЗОК,  по-
дават заявления и предоставят документи в 
РЗОК в 30-дневен срок от обнародването на 
настоящото решение в „Държавен вестник“ 
съгласно чл. 59а, ал. 4 ЗЗО.

(2) При непълнота на представените доку-
менти директорът на РЗОК в срок до 7 дни 
от  установяването  є  писмено  уведомява 
лечебното заведение за това обстоятелство 
и  определя  срок  до  14  дни  за  нейното  от-
страняване. 

(3) Директорът  на  РЗОК  в  срок  30  дни 
от  подаване  на  заявлението  сключва  до-
пълнителни споразумения с изпълнителите, 
които отговарят на условията на настоящото 
решение  и  на  критериите  за  осигуряване 
на достъпност и качество на медицинската 
помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК 
или упълномощено от него длъжностно лице 
има право да провери на място в лечебното 
заведение съответствието със специалните 
изисквания, за чието удостоверяване е пред-
видена декларация. 

(4)  Когато  непълнотата  е  отстранена  в 
определения  от  директора  на  РЗОК  срок, 
който изтича  след  срока по  ал. 3,  договор 
може да се сключи и след изтичането му.“

2. В чл. 20, ал. 4, т. 1 след „ЗБНЗОК за 
2016 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2017 г.“.

§ 5. В Специалната част, глава единаде-
сета „Извънболнична медицинска помощ“, 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІІ „Условия и ред за оказване 
на извънболнична медицинска помощ“:

1.1. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Общопрактикуващият лекар от 

лечебно заведение – изпълнител на ПИМП, 
провежда диспансеризация на ЗОЛ по чл. 129 
НРД  за  медицинските  дейности  за  2015 г. 
съгласно  Наредба  № 2  от  2016 г.,  Наредба 
№ 8 от 2016 г. за заболяванията, подлежащи 
на диспансеризация от ОПЛ по приложение 
№ 7а  „Пакет  дейности  и  изследвания  на 
ЗОЛ  по  МКБ,  диспансеризирани  от  ОПЛ 
по решението“.

(2) Общопрактикуващият лекар провежда 
диспансеризация на регистрираните при него 
ЗОЛ при спазване на реда по чл. 4, ал. 1 – 5 
на  Наредба  № 8  от  2016 г.  Едно  ЗОЛ  не 
може  да  бъде  диспансеризирано  за  едно и 
също заболяване в повече от едно лечебно 
заведение и/или от повече от един лекар за 
един и същ период от време.

(3) В случаите, в които едно диспансери-
зирано ЗОЛ до 18 години е със заболявания, 
класифицирани в един клас, но с различни 
МКБ кодове, за едни от които подлежи на 
диспансерно  наблюдение  при  ОПЛ,  а  за 
други – при  лекар  специалист,  то  този па-
циент подлежи на диспансерно наблюдение 
(медицински дейности и изследвания по вид, 
периодичност и честота) за всички заболя-
вания изцяло от лекар специалист от СИМП 
съгласно приложения № 7а и 9а.

(4) В случаите, в които едно диспансери-
зирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания, 
класифицирани в един клас, но с различни 
МКБ  кодове,  за  едни  от  които  подлежи 
на  диспансерно  наблюдение  при  ОПЛ,  а 
за  други – при  лекар  специалист,  то  този 
пациент подлежи на диспансерно наблюде-
ние  (медицински  дейности  и  изследвания 
по вид, периодичност и честота) за всички 
заболявания изцяло от ОПЛ съгласно при-
ложения № 7а и 9а. Изключение се допуска 
за  пациентите  с  инсулинозависим  захарен 
диабет, неинсулинозависим захарен диабет 
на инсулинолечение и пациенти, претърпели 
сърдечни  интервенции  и/или  операции  до 
края на първата година след интервенцията/
операцията, при които диспансерното наблю-
дение се осъществява от лекар специалист 
от СИМП.

(5) В случаите по ал. 4, когато ЗОЛ под-
лежи на диспансерно наблюдение за всички 
заболявания изцяло от ОПЛ, е препоръчи-
телно извършването на два консултативни 
прегледа от съответния лекар специалист от 
СИМП за съответната календарна година по 
преценка на ОПЛ, като в тези случаи ОПЛ 
насочва пациента за консултативен преглед.
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(6) В случаите, в които при прегледа от 
ОПЛ се установи, че се касае за заболява-
ния, включени в Наредба № 8 от 2016 г. и 
приложение № 7а,  приложения № 7а  и  9а, 
ЗОЛ  подлежат  на  диспансеризация,  като 
диагнозата, МКБ кодът на  заболяването и 
видът  на  прегледа  се  отразяват  в  амбула-
торния лист.“

1.2. Създава се чл. 50а със следното съ-
държание:

„Чл. 50а. (1) В случаите по чл. 50, в кои-
то за отделните заболявания е определена 
различна  честота  на  диспансерните  пре-
гледи/медицинските  дейности  за  периода 
на  наблюдение  (за  календарна  година),  за 
обща  честота  на  диспансерните  прегледи/
медицинските  дейности  се приема най-ви-
соката предвидена честота за което и да е 
от заболяванията на ЗОЛ, диспансеризирани 
от съответния лекар.

(2) Когато  за  отделните  заболявания  са 
посочени едни и същи медико-диагностични и 
консултативни дейности, за общ брой/честота 
на тези медико-диагностични и консултативни 
дейности се приема най-високият предвиден 
брой/честота  за  което  и  да  е  от  заболява-
нията в рамките на периода на диспансерно 
наблюдение (за календарна година).

(3)  При  първоначална  диспансеризация 
за дадено заболяване общият брой прегледи, 
изследвания и консултации за пациента за 
съответната календарна година се определя 
пропорционално на оставащите месеци до 
края на годината.

(4) При уведомяване на ЗОЛ за правото му 
на следващ диспансерен преглед и последва-
щото неявяване на ЗОЛ диспансеризиращият 
лекар не носи отговорност.“

1.3. Член 51 се изменя така:
„Чл.  51.  (1)  Задължението  на  ОПЛ  по 

чл. 130, ал. 1 НРД за медицинските дейности 
за 2015 г. да изпълнява програми „Майчино 
здравеопазване“,  „Детско  здравеопазване“ 
и  да  извършва  профилактика  на  ЗОЛ  над 
18-годишна  възраст,  да  формира  групи  от 
лица  с  рискови  фактори  за  развитие  на 
заболяване при ЗОЛ над 18 години, да из-
вършва профилактични дейности при ЗОЛ 
над 18 години с рискови фактори за развитие 
на заболяване се изпълнява съгласно при-
ложения № 1, 2, 3, 5 и 6 на Наредба № 8 от 
2016 г. и приложение № 8а „Дейности на ОПЛ 
по имунопрофилактика, програма „Детско 
здравеопазване“,  профилактични  прегледи 
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи 
от лица с рискови фактори за развитие на 
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профи-
лактични дейности при ЗОЛ над 18 години с 
рискови фактори за развитие на заболяване 
и  програма  „Майчино  здравеопазване“  по 
решението.

(2)  За формиране на  групите  от  лица  с 
рискови фактори за развитие на заболяване 
по ал. 1, т. 1 ОПЛ попълва „Карта за профи-
лактика на ЗОЛ над 18 години“, включена в 
медицинския софтуер на лекаря, осъществил 
прегледа, изготвена по образец съгласно при-
ложения № 3 и 4 към Наредба № 8 от 2016 г.“

1.4. В чл. 52, т. 1 и навсякъде в остана-
лите  текстове  „Карта  за  профилактика  на 
ЗОЛ над 18 години“ се заменя с „Карта за 
оценка  на  рисковите  фактори  за  развитие 
на заболяване“.

1.5. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Видът и честотата на дейности-

те  по  диспансеризация  по  чл. 150  НРД  за 
медицинските дейности за 2015 г. са посо-
чени в приложение № 9а „Пакет дейности и 
изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансери-
зирани от лекар специалист по решението“ 
в съответствие с Наредба № 2 от 2016 г. и 
Наредба № 8 от 2016 г.

(2) Лекарите  от  лечебните  заведения  за 
СИМП провеждат диспансеризация на ЗОЛ 
при спазване на реда по чл. 4, ал. 1 и 6 на 
Наредба № 8 от 2016 г. Едно ЗОЛ не може 
да  бъде  диспансеризирано  за  едно  и  също 
заболяване в повече от едно лечебно заведе-
ние и/или от повече от един лекар за един 
и същ период от време.

(3) В случаите, в които едно диспансери-
зирано ЗОЛ до 18 години е със заболявания, 
класифицирани в един клас, но с различни 
МКБ кодове, за едни от които подлежи на 
диспансерно  наблюдение  при  ОПЛ,  а  за 
други – при  лекар  специалист,  то  този па-
циент подлежи на диспансерно наблюдение 
(медицински дейности и изследвания по вид, 
периодичност и честота) за всички заболя-
вания изцяло от лекар специалист от СИМП 
съгласно приложения № 7а и 9а.

(4) В случаите, в които едно диспансери-
зирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания, 
класифицирани в един клас, но с различни 
МКБ  кодове,  за  едни  от  които  подлежи 
на  диспансерно  наблюдение  при  ОПЛ,  а 
за  други – при  лекар  специалист,  то  този 
пациент подлежи на диспансерно наблюде-
ние  (медицински  дейности  и  изследвания 
по вид, периодичност и честота) за всички 
заболявания изцяло от ОПЛ съгласно при-
ложения № 7а и 9а. Изключение се допуска 
за  пациентите  с  инсулинозависим  захарен 
диабет, неинсулинозависим захарен диабет 
на инсулинолечение и пациенти, претърпели 
сърдечни  интервенции  и/или  операции  до 
края на първата година след интервенцията/
операцията, при които диспансерното наблю-
дение се осъществява от лекар специалист 
от СИМП.
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(5) В случаите по ал. 4, когато ЗОЛ под-
лежи на диспансерно наблюдение за всички 
заболявания изцяло от ОПЛ, е препоръчи-
телно извършването на два консултативни 
прегледа от съответния лекар специалист от 
СИМП за съответната календарна година по 
преценка на ОПЛ, като в тези случаи ОПЛ 
насочва пациента за консултативен преглед.

(6) В случаите, в които при прегледа от 
лекаря специалист на база издадено от ОПЛ 
„Медицинско  направление  за  консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. 
МЗ – НЗОК № 3)  се  установи,  че  се  касае 
за  заболявания,  включени  в  Наредба  № 8 
от 2016 г. и приложение № 9а, приложения 
№ 7а и 9а, ЗОЛ подлежат на диспансериза-
ция, като диагнозата, МКБ кодът на забо-
ляването и видът на прегледа се отразяват 
в амбулаторния лист.

(7)  При  първоначална  диспансеризация 
за дадено заболяване общият брой прегледи, 
изследвания и консултации за пациента за 
съответната календарна година се определя 
пропорционално на оставащите месеци до 
края на годината.

(8) При уведомяване на ЗОЛ за правото му 
на следващ диспансерен преглед и последва-
щото неявяване на ЗОЛ диспансеризиращият 
лекар не носи отговорност.

(9)  Специалистите  по  „Педиатрия“  и 
„Акушерство  и  гинекология“  в  лечебните 
заведения за СИМП изпълняват съответно: 
програма  „Детско  здравеопазване“  и  про-
грама „Майчино здравеопазване“ съгласно 
приложения  № 1  и  2  на  Наредба  № 8  и 
приложение  № 10а  „Дейности  на  лекаря 
специалист  по  „Педиатрия“  по  програма 
„Детско здравеопазване“, на лекаря специ-
алист  по  „Акушерство  и  гинекология“  по 
програма  „Майчино  здравеопазване“  и  на 
лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ 
над 18 години с рискови фактори за развитие 
на заболяване по решението.

(10) Лекарите със специалност „Вътрешни 
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“, 
„Ендокринология  и  болести  на  обмяната“, 
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство 
и  гинекология“  извършват  профилактика 
на ЗОЛ над 18 години съгласно приложение 
№ 10а „Дейности на лекаря специалист по 
„Педиатрия“  по  програма  „Детско  здраве-
опазване“, на лекаря специалист по „Акушер-
ство и гинекология“ по програма „Майчино 
здравеопазване“  и  на  лекаря  специалист 
по профилактика на ЗОЛ над  18  години  с 
рискови фактори за развитие на заболяване 
по решението.

(11) В случаите, в които при прегледа от 
лекаря специалист се установи, че се касае 
за  заболявания  (състояния),  включени  в 
приложение № 10а, ЗОЛ подлежат на про-

филактика, като диагнозата, МКБ кодът на 
заболяването и видът на прегледа се отра-
зяват в амбулаторния лист.“

1.6. Създава се чл. 56а със следното съ-
държание:

„Чл. 56а. (1) В случаите по чл. 56, в кои-
то за отделните заболявания е определена 
различна  честота  на  диспансерните  пре-
гледи/медицинските  дейности  за  периода 
на  наблюдение  (за  календарна  година),  за 
обща  честота  на  диспансерните  прегледи/
медицинските  дейности  се приема най-ви-
соката предвидена честота за което и да е 
от заболяванията на ЗОЛ, диспансеризирани 
от съответния лекар.

(2) Когато  за отделните  заболявания са 
посочени едни и същи медико-диагностич-
ни и консултативни дейности, за общ брой/
честота  на  тези  медико-диагностични  и 
консултативни дейности се приема най-ви-
сокият предвиден брой/честота за което и 
да е от заболяванията в рамките на периода 
на диспансерно наблюдение (за календарна 
година).“

2. В раздел ІV „Критерии за качество и 
достъпност на медицинската помощ“:

2.1. В чл. 58, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4.  срочност  на  извършване  на  първия 

преглед  на  новородено – до  24  часа  след 
изписване от лечебното заведение при осъ-
ществен  избор  на  родителите/законните 
настойници на лекар на детето; при липса на 
избран лекар до 24-тия час след изписване-
то, първият преглед се извършва до 24 часа 
след избора;“.

2.2. В чл. 59, ал. 1 т. 3.1 се изменя така:
„3.1. срочност на извършване на първия 

преглед  на  новородено – до  24  часа  след 
изписване от лечебното заведение при осъ-
ществен  избор  на  родителите/законните 
настойници на лекар на детето; при липса на 
избран лекар до 24-тия час след изписване-
то, първият преглед се извършва до 24 часа 
след избора.“

3. В раздел V „Обеми и цени на закупува-
ните от НЗОК дейности в извънболничната 
медицинска помощ“:

3.1.  В  чл. 61  се  създава  нова  ал. 4  със 
следното съдържание:

„(4)  Обемите  и  цените  за  периода  от 
1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. обхващат дейности-
те, оказани по реда на НРД за медицинските 
дейности за 2015 г., Решение № РД-НС-04-24-1 
от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК и настоящо-
то решение, и подлежат на заплащане през 
2017 г. по ЗБНЗОК 2017 г.“

3.2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
3.3. В чл. 62 закупуваните от НЗОК обеми 

дейности в ПИМП, включени в приложение 
№ 1 „Първична извънболнична медицинска 
помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 
2016 г., колони 3 и 5 от таблицата се изменят, 
както следва:
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„

Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

I Капитационно плащане 6 121 457 6 034 767

1. Лица от 0 до 18 години 1 228 730 1 229 781

2. Лица от 18 до 65 години 3 447 664 3 353 474

3. Лица над 65 години 1 445 063 1 451 512

4.
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска 
помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на 
практиката, съгласно Наредба № 2 от 2016 г.

6 121 457 6 034 461

ІІ Дейност по програма „Детско здравеопазване“ 866 024 2 093 659

1. Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година 194 367 388 462

2. Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години 66 225 131 285

3. Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години 166 215 357 294

4. Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години 145 984 489 530

5.
Задължителни имунизации и реимунизация на лица 
от 0 до 18 години

293 233 727 088

III Имунизации по национални програми    

IV Дейност по програма „Майчино здравеопазване“ 1 948 3 534

V Дейност по диспансерно наблюдение 1 377 909 2 789 318

1.
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една 
диагноза

749 484 1 450 404

2.
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с пове-
че от една диагноза

628 425 1 338 914

VI Профилактични прегледи на лица над 18 години 824 043 1 498 581

VII Имунизации на лица над 18 години 75 627 143 702

VIII Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни 
райони 5 539 16 681

IX Неблагоприятни условия    
“

3.4. Създава се чл. 62а със следното съдържание:
„Чл. 62а. През 2017 г. НЗОК закупува следните обеми дейности в ПИМП, включени в при-

ложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 
от 2016 г., по цени, както следва:

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 от 
2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

I Капитационно плащане 6 116 135  

1. Лица от 0 до 18 години 1 227 340 1,37

2. Лица от 18 до 65 години 3 444 746 1,05

3. Лица над 65 години 1 444 049 1,47

4.
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ 
извън обявения работен график на практиката, съгласно Наредба № 2 
от 2016 г.

6 116 135 0,11

ІІ Дейност по програма „Детско здравеопазване“ 879 524  

1. Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година 199 601 10,00

2. Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години 66 876 9,00
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 от 
2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4
3. Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години 173 830 9,00

4. Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години 145 984 9,00

5. Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 години 293 233 4,50
III Имунизации против РМШ по национална програма 4,00
IV Дейност по програма „Майчино здравеопазване“ 2 681 7,00
V Дейност по диспансерно наблюдение 1 473 890  

1. Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване 845 465 9,50
2. Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания 368 502 11,40

3. Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболя-
вания 259 923 13,30

VI Профилактични прегледи на лица над 18 години 824 043 12,00
VII Имунизации на лица над 18 години 76 627 4,50
VIII Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони 7 751 5,50

IX Неблагоприятни условия 1 622 862
(стойност за периода)

“
3.5. В чл. 63 закупуваните от НЗОК обеми дейности в СИМП, включени в приложение № 2 

към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към 
чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба 
№ 2 от 2016 г., колони 3 и 5 от таблицата се изменят, както следва: 
„

Код Номенклатура

Дейности по На-
редба № 40 2004 г.

Дейности по На-
редба № 2 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3 5
І Първични посещения 2 188 902 4 672 460

1. Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, не-
подлежащи на диспансерно наблюдение 1 786 223 3 932 439

2.

Прегледи  на  ЗОЛ от  0  до  18 години при  специалист  по 
„Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по 
„Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състо-
яния 

313 524 561 396

3. Прегледи  при  специалисти  („Хирургия“,  „Ортопедия  и 
травматология“), изпълняващи процедури  51 607 116 893

4. Първични профилактични прегледи по програма „Майчи-
но здравеопазване“  16 480 30 422

5. Първични  специализирани  прегледи  по  диспансерно  на-
блюдение на ЗОЛ 21 068 31 310

ІІ Вторични посещения 1 012 190 2 080 599

1. Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, не-
подлежащи на диспансерно наблюдение 738 677 1 569 900

2.

Прегледи  на  ЗОЛ от  0  до  18 години при  специалист  по 
„Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по 
„Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състо-
яния 

225 899 405 138

3. Прегледи  при  специалисти  („Хирургия“,  „Ортопедия  и 
травматология“), изпълняващи процедури  47 614 105 561

ІІІ Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 години от лекар 
специалист с придобита специалност по „Педиатрия“ 13 385 28 287

ІV Профилактични прегледи по програма „Майчино здраве-
опазване“ 113 212 230 018

V Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години от ри-
скови групи 97 296
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Код Номенклатура

Дейности по На-
редба № 40 2004 г.

Дейности по На-
редба № 2 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3 5

VІ
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на 
ЗОЛ с едно или повече заболявания 332 829 458 351

VІІ
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на 
лица с психични и кожно-венерически заболявания 8 579 16 075

VІІІ Медицинска експертиза 346 615 698 558

IX Високоспециализирани дейности 224 469 489 263

05_31 Локално обезболяване – проводна анестезия 1 3

06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски 
контрол

154 350

14_24 Лазертерапия при очни заболявания 3 773 8 078

21_22 Вземане на биопсичен материал от нос 4 5

21_29 Назален провокационен тест с алергени 1 1

21_31 Отстраняване на полипи от носната кухина 40 71

22_01 Пункция и аспирация на максиларен синус 517 1 089

28_0 Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси 321 620

31_48 Ларингостробоскопия; ларингостробография 240 429

33_29 Бронхопровокационен тест с метахолин 1 1

38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и 
ексцизия на варикозни възли

1 1

39_96 Венозна анестезия 108 254

40_11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел 298 647

41_31
Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за спе-
циализирани изследвания

18 31

45_13 Диагностична горна ендоскопия 2 032 3 559

45_23 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия 174 249

45_24 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия 395 683

57_32 Уретроцистоскопия (диагностична) 738 1 409

57_33 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур 1 1

58_0 Уретротомия при стриктура 1 4

58_23 Вземане на биопсичен материал от уретра 1 1

60_11 Вземане на биопсичен материал от простата  9 22

64_11 Вземане на биопсичен материал от пенис 1 1

67_11 Колпоскопия с прицелна биопсия 810 1 892

67_32
Деструктивно  лечение  на  доброкачествени изменения  на 
маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

1 816 3 334

68_16 Аспирационна ендометриална биопсия  21 62

81_91 Диагностична и терапевтична пункция на стави 7 373 15 507

82_04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство 373 763

83_13 Вагинотомия 1 3

85_0 Инцизия на гръдна жлеза 211 505

85_11 Вземане на биопсичен материал от гърда  214 555

86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кож-
ни тумори

4 143 8 991

88_71 Трансфонтанелна ехография 606 1 393

88_72 Ехокардиография  138 203 308 155
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Код Номенклатура

Дейности по На-
редба № 40 2004 г.

Дейности по На-
редба № 2 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3 5

88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдеч-
на патология на плода

2 4

88_73 Ехография на млечна жлеза 1 064 2 417

88_75 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове  813 1 410

88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на перифер-
ни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовид-
ната жлеза

12 841 27 677

88_79 Ехографско изследване на стави при деца 4 220 9 364

88_98
Остеоденситометрия  и  интерпретация  при  следните  слу-
чаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хипер-
паратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

3 1

89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на 
радионуклидно маркирани тромбоцити

1 1

89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на 
радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулира-
ща кръв/кинетика на еритроцити

1 1

89_06

Интерпретация  на  комплексно  изследване  на  стандартен 
панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични 
и  молекулярни  показатели  за  диагноза  и  определяне  на 
група прогностичен риск при болен с левкемия

9 26

89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на опе-
ративна интервенция с анестезия

1 584 2 731

89_08

Интерпретация  на  комплексно  изследване  на  стандартен 
панел  имунохистохимични,  имунохимични  показатели 
β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прог-
ностичен риск при пациент с лимфом

6 8

89_12 Назален провокационен тест с медиатори 1 1

89_14 Електроенцефалография (ЕЕГ) 12 396 26 277

89_41 Сърдечносъдов тест с натоварване  3 744 6 545

89_50
Непрекъснат  24-часов  електрокардиографски  запис  (ЕКГ 
Холтер мониториране)

4 445 9 326

89_61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Хол-
тер мониториране)

559 1 119

90_49 Индуциране на храчка и нейната обработка 1 1

93_08 Електромиография (ЕМГ) 10 577 22 966

93_13 Постизометрична релаксация (курс на лечение) 166 197

93_21 Екстензионна терапия (курс на лечение) 105 197

93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими 
при ДЦП

100 197

93_75
Фониатрична  консултация  с  последваща  гласова  рехаби-
литация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резона-
торни упражнения) 10 сеанса

456 918

94_35 Сесия за кризисна интервенция 1 132

95_12 Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото 3 438 7 068

95_23 Евокирани потенциали 43 277

95_47 Фонетография 1 1

96_53 Назален лаваж и обработка 1 1

99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи 
рани

4 709 10 535
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Код Номенклатура

Дейности по На-
редба № 40 2004 г.

Дейности по На-
редба № 2 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3 5
Z01_5 Кожно-алергично тестване 487 1 018

Z01_5 Тестване за поносимост при прилагане на анестетици 95 178

X Физиотерапия и рехабилитация 1 444 612 4 347 472
1. Специализиран преглед 65 769 198 307
2. Група І процедури 676 252 2 010 709
3. Група ІІ процедури 33 867 90 093
4. Група ІІІ процедури 603 140 1 850 694
5. Заключителни прегледи по трите групи 65 584 197  669

“
3.6. Създава се чл. 63а със следното съдържание:
„Чл. 63а. През 2017 г. НЗОК закупува следните обеми дейности в СИМП, включени в прило-

жение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение 
№ 6 към чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1, ал. 1 на 
Наредба № 2 от 2016 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

  Общо СИМП: 5 882 962  

І Първични посещения 2 282 893  

1.
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на 
диспансерно наблюдение

1 872 969 19,00 

2.
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 години при специалист по „Педиатрия“ и/
или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен 
от ОПЛ по повод остри състояния 

318 392 19,00 

3.
Прегледи  при  специалисти  („Хирургия“,  „Ортопедия  и  травматоло-
гия“), изпълняващи процедури 

51 988 19,00 

4.
Първични  профилактични  прегледи  по  програма  „Майчино  здраве-
опазване“ 

16 554 19,00 

5.
Първични  специализирани прегледи по  диспансерно наблюдение на 
ЗОЛ

22 990 19,00 

ІІ Вторични посещения 1 052 980  

1.
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на 
диспансерно наблюдение

774 815 9,50

2.
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 години при специалист по „Педиатрия“ и/
или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен 
от ОПЛ по повод остри състояния 

229 934 9,50

3
Прегледи  при  специалисти  („Хирургия“,  „Ортопедия  и  травматоло-
гия“), изпълняващи процедури 

48 231 9,50

ІІІ Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 години от лекар специалист с 
придобита специалност по „Педиатрия“ 13 385 9,50

ІV Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ 113 212 9,50

V Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години на групи от лица с 
рискови фактори за развитие на заболяване

216 9,50

VІ Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно 
или повече заболявания

372 386 9,50

VІІ Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психич-
ни и кожно-венерически заболявания 8 579 14,00

VІІІ Медицинска експертиза 346 615 5,50
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

IX Високоспециализирани дейности 242 522  

05.31 Локално обезболяване – проводна анестезия 2 7,49

06.11 Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол 194 28,36

14.24 Лазертерапия при очни заболявания 4 063 39,91

21.22 Вземане на биопсичен материал от нос 11 13,38

21.29 Назален провокационен тест с алергени 1 26,22

21.31 Отстраняване на полипи от носната кухина 65 26,75

22.01 Пункция и аспирация на максиларен синус 636 13,05

28.0 Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси 321 13,05

31.48 Ларингостробоскопия; ларингостробография 240 26,75

33.29 Бронхопровокационен тест с метахолин 1 32,10

38.50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на 
варикозни възли

3 29,96

39.96 Венозна анестезия 174 19,90

40.11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел 298 13,91

41.31
Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани 
изследвания

24 16,05

45.13 Диагностична горна ендоскопия 2 440 21,40

45.23 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия 258 21,40

45.24 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия 503 21,40

57.32 Уретроцистоскопия (диагностична) 855 20,12

57.33 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур 1 13,91

58.0 Уретротомия при стриктура 1 14,98

58.23 Вземане на биопсичен материал от уретра 1 13,91

60.11 Вземане на биопсичен материал от простата  27 13,91

64.11 Вземане на биопсичен материал от пенис 1 13,91

67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия 881 13,91

67.32
Деструктивно  лечение  на  доброкачествени  изменения  на  маточната 
шийка, с изключение на химична каутеризация

2 239 13,91

68.16 Аспирационна ендометриална биопсия  50 8,03

81.91 Диагностична и терапевтична пункция на стави 7 883 17,44

82.04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство 373 40,77

83.13 Вагинотомия 2 8,56

85.0 Инцизия на гръдна жлеза 237 16,05

85.11 Вземане на биопсичен материал от гърда  262 13,91

86.3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори 4 447 13,91

88.71 Трансфонтанелна ехография 706 17,44

88.72 Ехокардиография  149 752 22,79

88.721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патоло-
гия на плода

11 28,89

88.73 Ехография на млечна жлеза 1 064 13,36

88.75 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове  884 17,66

88.77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; 
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

12 841 17,66

88.79 Ехографско изследване на стави при деца 4 220 17,66
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

88.98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с 
трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациен-
ти с хипогонадизъм

5 20,33

89.01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионук-
лидно маркирани тромбоцити

1 26,75

89.04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионук-
лидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на 
еритроцити

1 26,75

89.06

Интерпретация  на  комплексно  изследване  на  стандартен  панел  от 
морфологични,  имунофенотипни,  цитогенетични  и  молекулярни  по-
казатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при 
болен с левкемия

15 26,75

89.07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна ин-
тервенция с анестезия

1 904 13,38

89.08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имуно-
хистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагно-
за и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

11 26,75

89.12 Назален провокационен тест с медиатори 1 28,89

89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ) 14 986 16,05

89.41 Сърдечносъдов тест с натоварване  3 880 20,12

89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мо-
ниториране)

4 445 17,44

89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер монито-
риране)

559 17,12

90.49 Индуциране на храчка и нейната обработка 1 12,84

93.08 Електромиография (ЕМГ) 10 816 16,05

93.13 Постизометрична релаксация (курс на лечение) 214 12,84

93.21 Екстензионна терапия (курс на лечение) 105 12,84

93.27 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП 105 27,82

93.75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс 
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

495 27,82

94.35 Сесия за кризисна интервенция 112 5,00

95.12 Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото 3 503 36,06

95.23 Евокирани потенциали 45 20,33

95.47 Фонетография 1 16,05

96.53 Назален лаваж и обработка 1 18,19

99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани 4 709 26,75

Z01.5 Кожноалергично тестване 540 8,03

Z01.5 Тестване за поносимост при прилагане на анестетици 95 9,63

X Физиотерапия и рехабилитация 1 450 174  

1. Специализиран преглед 65 769 5,00

2. Група І процедури 676 252 1,80

3. Група ІІ процедури 33 867 1,80

4. Група ІІІ процедури 608 702 1,80

5. Заключителни прегледи по трите групи 65 584 9,00
“

3.7. В чл. 64 закупуваните от НЗОК обеми специализирани и високоспециализирани медико-
диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана 
извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 2 от 2016 г., колони 3 
и 5 от таблицата се изменят, както следва: 
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

01 Клинична лаборатория 5 345 256 12 435 412

01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показа-
тели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоци-
ти, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

763 340 1 692 975

01_03 Скорост на утаяване на еритроцитите 257 563 540 394

01_04 Време на кървене 16 995 35 783

01_05 Пресяващи тестове: протромбиново време 102 147 207 827

01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбо-
пластиново време (APTT)

7 095 14 885

01_07 Пресяващи тестове: фибриноген 12 092 26 806

01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, 
белтък,  билирубин,  уробилиноген,  глюкоза,  кетони, 
относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)

271 945 582 309

01_09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване 318 529 670 792

01_10 Окултни кръвоизливи 819 1 656

01_11 Глюкоза 500 689 1 111 604

01_12 Кръвнозахарен профил 125 895 236 895

01_13 Креатинин 431 405 961 593

01_14 Урея 67 643 146 920

01_15 Билирубин – общ 23 316 49 745

01_16 Билирубин – директен 10 276 22 032

01_17 Общ белтък 16 431 38 319

01_18 Албумин 10 301 25 114

01_19 Холестерол 494 262 801 112

01_20 HDL холестерол 325 771 808 639

01_21 Триглицериди 453 046 1 076 846

01_22 Гликиран хемоглобин 97 281 278 305

01_23 Пикочна киселина 88 830 211 862

01_24 AСАТ 135 310 279 804

01_25 АЛАТ 135 083 281 320

01_26 Креатинкиназа (КК) 6 716 14 467

01_27 ГГТ 55 098 122 791

01_28 Алкална фосфатаза (АФ) 22 239 48 889

01_29 Алфа-амилаза 9 731 20 869

01_30 Липаза 1 218 2 909

01_31 Натрий и калий 58 673 108 164

01_34 Калций 15 416 36 244

01_35 Фосфати 8 717 20 048

01_36 Желязо 47 501 112 611

01_37 ЖСК 15 649 37 503

01_38 CRP 62 812 138 600

01_39 LDL – холестерол 0 765 975

01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално ми-
кроскопско или автоматично апаратно изследване

71 648 148 896
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

01_41
Морфология  на  еритроцити – визуално  микроскоп-
ско изследване

6 151 13 890

02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и дру-
ги бета-стрептококови инфекции)

1 307 2 864

02_10 Изследване на ревма фактор (RF) 1 206 2 860

09_01 Криоглобулини 19 27

09_02 Общи имуноглобулини IgM 81 254

09_03 Общи имуноглобулини IgG 106 297

09_04 Общи имуноглобулини IgA 63 169

09_05 С3 компонент на комплемента 29 95

09_06 С4 компонент на комплемента 23 95

10_08 fT4 41 412 105 727

10_09 TSH 117 295 275 979

10_10 PSA 73 054 168 123

10_11 CA-15-3 800 2 140

10_12 СА-19-9 655 1 906

10_13 СА-125 2 009 5 303

10_14 Алфа-фетопротеин 347 806

10_15 Бета-хорионгонадотропин 384 885

10_16 Карбамазепин 40 94

10_17 Валпроева киселина 208 450

10_18 Фенитоин 1 1

10_19 Дигоксин 4 11

10_20 Микроалбуминурия 34 041 102 205

10_21 Progesteron 1 790 5 005

10_22 LH 2 317 6 918

10_23 FSH 3 022 8 827

10_24 Prolactin 4 950 13 569

10_25 Estradiol 2 084 6 204

10_26 Testosteron 2 612 7 233

10_27
Антитела  срещу  Тереоидната  пероксида-
за – Аnti – TPO

6 880 19 513

10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на ос-
теопороза

396 1 158

10_61 СЕА 488 1 301

2 Клинична микробиология 171 505 397 936

02_07 RPR (или Васерман) 13 845 27 586

02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и дру-
ги бета-стрептококови инфекции)

4 279 9 748

02_10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит 3 650 9 169

02_11
Диагностично изследване на инфекциозна мононук-
леоза

378 664

02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, 
E.  coli,  Candida,  Campylobacter,  Clostridium  difficile, 
Staphylococcus aureus)

14 579 52 956
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

02_13
Изследване  на  урина  за  урокултура  Е.coli,  Proteus, 
Enterobacteriaceae,  Enterococcus,  Грам  ( – ), 
Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

34 277 77 000

02_14

Материал  от  генитална  система  N.  gonorrhoeae, 
Streptococcus  (Haemophilus),  Staphylococcus, 
Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( – ), Гъби 
(C. albicans) и др.

31 947 75 074

02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-
Streptococcus  (gr. A),  Enterobacteriaceae  и  др.  Грам 
( – ), Анаероби, Corynebacterium

1 610 3 998

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, 
Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), 
Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), 
Corynebacterium

31 331 59 568

02_17

Храчка,  a-(b)-  Streptococcus,  Staphylococcus, 
Branhamella,  Haemophilus,  Enterobacteriaceae  и  др. 
Грам ( – ), Гъби  (C. albicans и др.), Mycobacterium, 
Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

3 770 8 834

02_19 Антибиограма с 6 антибиотични диска 31 218 71 840

02_20 Диагностично изследване за Chlamydia 621 1 499

04 Медицинска паразитология 26 190 112 127

04_01
Микроскопско  изследване  за  паразити,  вкл. 
Trichomonas vaginalis

24 113 107 768

04_02 Серологично изследване за трихинелоза 56 91

04_03 Серологично изследване за токсоплазмоза 1 488 3 042

04_04 Серологично изследване за ехинококоза 533 1 226

05 Вирусология 26 318 53 803

05_01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела 9 575 19 954

05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при 
бременни (IgM, IgG).

43 96

05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морби-
ли при бременни

2 6

05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хе-
патитен А вирус

146 290

05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В 
вирус

14 978 29 653

05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепати-
тен С вирус

1 405 3 412

05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и 
HBeAg на хепатитен В вирус

169 392

06 Образна диагностика 494 563 1 022 358

06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (сек-
торна рентгенография)

10 593 17 407

06_02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 166 363

06_03 Рентгенография на лицеви кости 725 1 460

06_04 Рентгенография на околоносни синуси 15 573 29 110

06_05 Специални центражи на черепа 592 1 334

06_06 Рентгенография на стернум 242 455

06_07 Рентгенография на ребра 3 533 7 577
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

06_08 Рентгеноскопия на бял дроб 1 098 1 522

06_09 Рентгенография на крайници 881 2 404

06_10 Рентгенография на длан и пръсти 10 791 23 559

06_11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 115 259

06_12 Рентгенография на сакроилиачна става 570 1 344

06_13 Рентгенография на тазобедрена става 12 130 27 265

06_14 Рентгенография на бедрена кост 1 371 3 273

06_15 Рентгенография на колянна става 32 227 75 626

06_16 Рентгенография на подбедрица 3 394 8 452

06_17 Рентгенография на глезенна става 9 483 24 306

06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти 10 993 33 308

06_19 Рентгенография на клавикула 352 985

06_20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 153 350

06_21 Рентгенография на скапула 123 269

06_22 Рентгенография на раменна става 10 881 22 199

06_23 Рентгенография на хумерус 960 1 917

06_24 Рентгенография на лакетна става 3 369 7 688

06_25 Рентгенография на антебрахиум 1 996 4 876

06_26 Рентгенография на гривнена става 8 211 18 249

06_28 Рентгенография на череп 1 074 2 305

06_29 Рентгенография на гръбначни прешлени 51 123 122 337

06_30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 139 210 219 042

06_31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 495 907

06_32 Обзорна рентгенография на корем 4 159 10 220

06_33 Рентгенография на таз 11 634 28 103

06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперито-
неални органи

44 760 90 244

06_35 Томография на гръден кош и бял дроб 24 40

06_37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 3 809 7 779

06_38 Рентгеново изследване на тънки черва 143 286

06_39 Иригография 1 047 2 524

10_01 Компютърна аксиална или спирална томография 11 492 33 684

10_02 Ядрено-магнитен резонанс 8 728 19 461

10_03 Мамография на двете млечни жлези 48 820 116 918

10_04 Ехография на млечна жлеза 3 036 8 532

10_58 Хистеросалпингография 9 48

10_59 Интравенозна холангиография 1 1

10_60 Венозна урография 264 633

10_62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ор-
топантомография)

24 213 43 737

07 Обща и клинична патология 56 077 144 934

07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамаз-
ка от храчка

26 41
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент 
от урина

2 4

07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от 
млечна жлеза

60 117

07_04
Цитологично  изследване  на  две  проби  от  лаважна 
течност от пикочен мехур

1 2

07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от 
външна фистула

1 2

07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от 
рана (включително оперативна)

1 8

07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална 
течност

6 43

07_08
Цитологично  изследване  на  две  проби  от  лаважна 
течност от уретери

5 22

07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамаз-
ка от женски полови органи

54 641 141 186

07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамаз-
ка от устна кухина

4 5

07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамаз-
ка от очни лезии

1 2

07_12
Цитологично изследване на две проби от материал 
от кожни лезии

29 80

07_13
Цитологично  изследване  на  две  проби  от  лаважна 
течност от пиелон

1 1

10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен 
възел

41 85

10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна 
жлеза

140 275

10_40
Хистобиопсично изследване на  две проби от прос-
тата

15 43

10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щито-
видна жлеза

26 64

10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюн-
чена жлеза

1 1

10_43
Хистобиопсично изследване на  две проби от  коре-
мен орган

111 249

10_44
Хистобиопсично  изследване  на  две  проби  от  бял 
дроб, ларингс и трахея

1 2

10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от меди-
астинум

1 1

10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от тумор-
ни формации в коремната кухина

7 25

10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов 
орган

281 824

10_48
Хистобиопсично изследване на  две проби от  устна 
кухина, фаринкс и хранопровод

16 41

10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и 
кожни лезии

549 1 498

10_50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул 7 29

10_51
Хистобиопсично изследване на две проби от подко-
жен тумор

95 265
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

10_52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи 
на пикочната система

2 2

10_53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и 
очни лезии

1 9

10_54 Хистобиопсично изследване на две проби от става 1 1

10_55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно 
ухо

1 2

10_56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос 2 4

10_57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен 
мозък

1 1

09 Клинична имунология 609 1 506

01_38 Изследване на С реактивен протеин 1 1

02_10 Изследване на ревматоиден фактор 7 22

09_01 Определяне на криоглобулини 2 7

09_02 Определяне на общи имуноглобулини Ig M 77 135

09_03 Определяне на общи имуноглобулини Ig G 83 147

09_04 Определяне на общи имуноглобулини Ig А 72 120

09_05 Определяне на С3 компонент на комплемента 37 88

09_06 Определяне на С4 компонент на комплемента 36 86

10_05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левко-
цити – стандартен панел

1 6

10_06
Определяне  на  оксидативния  взрив  на  периферни 
неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

1 1

10_07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата 1 1

10_08 fT4 53 233

10_09 TSH 85 290

10_27 Определяне на -Anti – TPO 1 1

10_29 Определяне на общи Ig E 52 122

10_30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум 100 246

12 Имунохематология 14 333 29 256

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика 
на  еритроантителата  (диференциран  директен  тест 
на  Coombs)  с  моноспецифични  антиимуноглобули-
нови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплемента-
рен (С’) тест-реагент

5 21

10_36
Определяне на специфичността и титъра на еритро-
антителата чрез аглутинационен, ензимен или анти-
глобулинов (Coombs) метод

42 102

10_37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В 
антитела  от  клас  IgG  след  обработка  на  серума  с 
2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или 
антиглобулинов (Coombs) метод

84 330

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh 
(D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод 
(с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и 
тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

9 883 19 651

12_02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с 
тест-реагенти с анти-А и анти-Н

1 274 2 658
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Код Номенклатура

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран
обем (бр.)

Коригиран
обем (бр.)

1 2 3 5

12_03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен 
тест на Coombs

143 297

12_04

Изследване  за  автоеритроантитела  при  фиксирани 
антитела върху еритроцитите – чрез директен анти-
глобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобу-
линов серум, при свободни антитела в серума – чрез 
аглутинационен или ензимен метод

198 348

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинацио-
нен или ензимен метод или индиректен антиглобу-
линов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов 
серум

2 685 5 793

12_06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген 
с моноспецифични тест-реагенти

19 56

“
3.8. Създава се чл. 64а със следното съдържание:
„Чл. 64а. През 2017 г. НЗОК закупува следните обеми специализирани и високоспециали-

зирани  медико-диагностични  изследвания,  включени  в  т. V,  буква  „Б“  на  приложение  № 2 
„Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 2 от 
2016 г., по цени, както следва:

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4
01 Клинична лаборатория 5 954 992  

01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хе-
моглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, 
MCHC

766 046 1,98

01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите 288 045 0,80
01.04 Време на кървене 19 781 1,43
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време 102 147 1,98

01.06
Пресяващи  тестове:  активирано  парциално  тромбопластиново  време 
(APTT)

7 113 1,98

01.07 Пресяващи тестове: фибриноген 14 318 1,98

01.08
Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, 
уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, 
кръв)

281 331 0,80

01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване 332 709 0,80

01.10 Окултни кръвоизливи 1 063 2,30
01.11 Глюкоза 500 889 1,43
01.12 Кръвно-захарен профил 135 393 3,85
01.13 Креатинин 431 405 1,43
01.14 Урея 73 852 1,43
01.15 Билирубин – общ 28 886 1,43

01.16 Билирубин – директен 11 069 1,43

01.17 Общ белтък 17 905 1,43

01.18 Албумин 68 801 1,43

01.19 Холестерол 494 262 1,43
01.20 HDL-холестерол 325 771 1,43
01.21 Триглицериди 453 046 1,43
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

01.22 Гликиран хемоглобин 97 281 9,24

01.23 Пикочна киселина 88 830 1,43

01.24 AСАТ 140 706 1,43

01.25 АЛАТ 140 873 1,43

01.26 Креатинкиназа (КК) 7 499 1,43

01.27 ГГТ 55 098 1,43

01.28 Алкална фосфатаза (АФ) 25 947 1,43

01.29 Алфа-амилаза 10 243 1,43

01.30 Липаза 1 218 1,54

01.31 Натрий и калий 58 673 2,86

01.34 Калций 17 555 1,43

01.35 Фосфати 8 717 1,43

01.36 Желязо 47 501 1,43

01.37 ЖСК 15 649 2,10
01.38 CRP 62 812 3,74

01.39 LDL – холестерол 432 092 1,43

01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или ав-
томатично апаратно изследване

81 348 1,98

01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 8 264 1,98

02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептоко-
кови инфекции)

1 307 3,67

02.10 Изследване на ревма фактор (RF) 1 206 3,67

09.01 Криоглобулини 22 6,27

09.02 Общи имуноглобулини IgM 91 9,79

09.03 Общи имуноглобулини IgG 106 9,79

09.04 Общи имуноглобулини IgA 78 9,79

09.05 С3 компонент на комплемента 29 9,79

09.06 С4 компонент на комплемента 23 9,79

10.08 fT4 41 412 10,34

10.09 TSH 117 295 10,34

10.10 PSA 73 054 12,10

10.11 CA-15-3 984 12,10

10.12 СА-19-9 812 12,10

10.13 СА-125 2 009 12,10

10.14 Алфа-фетопротеин 350 12,10

10.15 Бета-хорионгонадотропин 384 12,10

10.16 Карбамазепин 62 12,00

10.17 Валпроева киселина 292 12,00

10.18 Фенитоин 1 12,00

10.19 Дигоксин 4 12,00

10.20 Микроалбуминурия 34 724 8,00

10.21 Progesteron 1 966 10,34

10.22 LH 2 660 10,34

10.23 FSH 3 217 10,34

10.24 Prolactin 5 520 10,34
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

10.25 Estradiol 2 372 10,34

10.26 Testosteron 2 992 10,34

10.27 Антитела срещу тиреоидната пероксидаза – Аnti – TPO 6 880 10,34

10.34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза 457 12,10

10.61 СЕА 545 12,10

2 Клинична микробиология 185 387  

02.07 RPR (или Васерман) 14 917 3,56

02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептоко-
кови инфекции)

5 608 3,67

02.10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит 4 820 3,67

02.11 Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза 378 3,56

02.12
Фекална маса и ректален  секрет  (Salmonella,  Shigella, E.  coli, Candida, 
Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

15 754 8,00

02.13
Изследване  на  урина  за  урокултура  Е.coli,  Proteus,  Enterobacteriaceae, 
Enterococcus, Грам ( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

36 360 6,00

02.14
Материал  от  генитална  система  N.  gonorrhoeae,  Streptococcus 
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам 
( – ), Гъби (C. albicans) и др.

32 266 8,50

02.15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), 
Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium

1 766 8,50

02.16
Гърлени  и  назофарингеални  секрети  b-Streptococcus,  Staphylococcus  (S. 
aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. 
albicans и др.), Corynebacterium

31 331 8,50

02.17
Храчка,  a-(b)-  Streptococcus,  Staphylococcus,  Branhamella,  Haemophilus, 
Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, 
Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

4 366 8,50

02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска 37 113 4,50

02.20 Диагностично изследване за Chlamydia 708 3,46

04 Медицинска паразитология 29 708  

04.01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis 27 415 4,50

04.02 Серологично изследване за трихинелоза 88 10,00

04.03 Серологично изследване за токсоплазмоза 1 568 10,00

04.04 Серологично изследване за ехинококоза 637 10,00

05 Вирусология 27 644  

05.01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела 9 575 7,71

05.02
Серологично  изследване  на  антитела  за  рубеола  при  бременни  (IgM, 
IgG).

58 8,16

05.03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни 6 8,16

05.04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус 155 8,50

05.05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус 16 121 8,50

05.06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус 1 551 9,50

05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен 
В вирус

178 10,88

06 Образна диагностика 572 894  

06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) 10 749 1,49

06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 201 7,56

06.03 Рентгенография на лицеви кости 826 7,56
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

06.04 Рентгенография на околоносни синуси 18 814 7,56

06.05 Специални центражи на черепа 758 7,56

06.06 Рентгенография на стернум 242 7,56
06.07 Рентгенография на ребра 3 533 7,56
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб 2 175 7,56
06.09 Рентгенография на крайници 881 7,56
06.10 Рентгенография на длан и пръсти 10 963 7,56
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става 152 7,56

06.12 Рентгенография на сакроилиачна става 669 7,56

06.13 Рентгенография на тазобедрена става 13 208 7,56

06.14 Рентгенография на бедрена кост 1 572 7,56

06.15 Рентгенография на колянна става 35 356 7,56

06.16 Рентгенография на подбедрица 4 008 7,56

06.17 Рентгенография на глезенна става 10 181 7,56

06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти 11 692 7,56

06.19 Рентгенография на клавикула 393 7,56

06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 223 7,56

06.21 Рентгенография на скапула 129 7,56

06.22 Рентгенография на раменна става 11 216 7,56

06.23 Рентгенография на хумерус 1 019 7,56

06.24 Рентгенография на лакетна става 3 369 7,56

06.25 Рентгенография на антебрахиум 2 034 7,56

06.26 Рентгенография на гривнена става 8 211 7,56

06.28 Рентгенография на череп 1 159 13,77

06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 55 858 13,77

06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 190 004 13,77

06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 644 13,77

06.32 Обзорна рентгенография на корем 5 554 13,77

06.33 Рентгенография на таз 13 248 13,77

06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 47 086 13,77

06.35 Томография на гръден кош и бял дроб 33 21,60

06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 5 234 21,60

06.38 Рентгеново изследване на тънки черва 225 21,60

06.39 Иригография 1 899 21,60

10.01 Компютърна аксиална или спирална томография 14 201 76,94

10.02 Ядрено-магнитен резонанс 8 728 225,41

10.03 Мамография на двете млечни жлези 48 820 18,35

10.04 Ехография на млечна жлеза 3 036 13,77

10.58 Хистеросалпингография 27 21,60

10.59 Интравенозна холангиография 1 21,60

10.60 Венозна урография 350 21,60

10.62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография) 24 213 13,77

07 Обща и клинична патология 74 322  

07.01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка 26 8,90



СТР.   30   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  8

Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба № 2 
от 2016 г.

Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

07.02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина 2 8,90

07.03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза 82 8,90

07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен 
мехур

2 8,90

07.05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула 1 8,90

07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително 
оперативна)

1 8,90

07.07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност 17 8,90

07.08 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери 12 8,90

07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови 
органи

72 448 8,90

07.10 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина 8 8,90

07.11 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии 1 8,90

07.12 Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии 37 8,90

07.13 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон 1 8,90

10.38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел 47 16,96

10.39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза 142 16,96

10.40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата 31 16,96

10.41 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза 68 16,96

10.42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза 1 16,96

10.43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган 159 16,96

10.44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея 1 16,96

10.45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум 1 16,96

10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в ко-
ремната кухина

30 16,96

10.47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган 420 16,96

10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от  устна кухина, фаринкс и 
хранопровод

22 16,96

10.49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии 599 16,96

10.50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул 7 16,96

10.51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор 144 16,96

10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната сис-
тема

2 16,96

10.53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии 3 16,96

10.54 Хистобиопсично изследване на две проби от става 1 16,96

10.55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо 2 16,96

10.56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос 3 16,96

10.57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък 1 16,96

09 Клинична имунология 959  

01.38 Изследване на С-реактивен протеин 1 3,74

02.10 Изследване на ревматоиден фактор 7 3,67

09.01 Определяне на криоглобулини 3 6,27

09.02 Определяне на общи имуноглобулини Ig M 77 9,79

09.03 Определяне на общи имуноглобулини Ig G 98 9,79

09.04 Определяне на общи имуноглобулини Ig А 90 9,79

09.05 Определяне на С3 компонент на комплемента 63 9,79
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Обем (бр.) Цени (лв.)

1 2 3 4

09.06 Определяне на С4 компонент на комплемента 57 9,79

10.05
Флоуцитометрично  имунофенотипизиране  на  левкоцити – стандартен 
панел

11 123,20

10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноци-
ти с Нитроблaу тетразолов тест

1 32,82

10.07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата 1 47,94

10.08 fT4 80 10,34

10.09 TSH 195 10,34

10.27 Определяне на -Anti – TPO 117 10,34

10.29 Определяне на общи Ig E 58 41,89

10.30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум 100 41,89

12 Имунохематология 15 202  

10.35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантитела-
та (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антии-
муноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) 
тест-реагент

8 11,76

10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглу-
тинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

42 23,41

10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас 
IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, 
ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

166 16,35

12.01
Определяне  на  кръвни  групи  от  системата АВ0  и Rh  (D)  антиген  от 
системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, 
анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

10 389 7,06

12.02
Определяне на подгрупите на А антигена  (А1 и А2)  с  тест-реагенти  с 
анти-А и анти-Н

1 446 4,14

12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 189 31,58

12.04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху ерит-
роцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен 
антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутина-
ционен или ензимен метод

198 21,06

12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен ме-
тод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен ан-
тиглобулинов серум

2 745 31,58

12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични 
тест-реагенти

19 29,23

“
3.9. В чл. 65 ал. 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК 

закупува в полза на ЗОЛ медицинска помощ 
по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на обемите 
по чл. 62 – 64а и в съответствие с бюджета 
на НЗОК за 2016 г. и 2017 г.“

3.10. В чл. 67, ал. 2 след думите „съгласно 
ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 
2017 г.“.

4.  В  раздел  VІІ  „Методики  за  закупува-
ните от НЗОК дейности в извънболничната 
медицинска помощ“:

4.1. Навсякъде в текстовете думите „прило-
жение № 7“ се заменят с „приложение № 7а“, 
„приложение № 8“  се  заменят  с  „приложе-

ние № 8а“,  „приложение № 9“ се  заменят с 
„приложение № 9а“ и „приложение № 10“ се 
заменят с „приложение № 10а“.

4.2. В чл. 70, ал. 4 думите „приложение № 2 
към Наредба № 39 от  2004 г.“  се  заменят  с 
„приложение № 6 от Наредба № 8 от 2016 г.“.

4.3. В чл. 71 ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„Чл. 71. (1) За медицинската помощ по чл. 67, 

ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на: 
1. ЗОЛ с едно заболяване, подлежащо на 

диспансерно наблюдение от ОПЛ;
2. ЗОЛ с две заболявания, подлежащи на 

диспансерно наблюдение от ОПЛ;
3. ЗОЛ с повече от две заболявания, под-

лежащи на диспансерно наблюдение от ОПЛ.
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(2) В случаите, в които едно диспансери-
зирано ЗОЛ над 18 г. е със заболявания, кла-
сифицирани в един клас, но с различни МКБ 
кодове, за едни от които подлежи на диспан-
серно наблюдение при ОПЛ, а за други – при 
лекар  специалист,  то  този пациент подлежи 
на диспансерно наблюдение (медицински дей-
ности и изследвания по вид, обем и честота) за 
всички заболявания изцяло от ОПЛ съгласно 
приложения № 7а и № 9а, като в тези случаи 
ЗОЛ подлежи на диспансерно наблюдение за 
всички заболявания изцяло от ОПЛ.

(3)  Изключение  за  случаите  по  ал. 2  се 
допуска  за  пациентите  с  инсулинозависим 
захарен диабет, неинсулинозависим захарен 
диабет  на  инсулинолечение  и  пациенти, 
претърпели  сърдечни  интервенции  и/или 
операции  до  края  на  първата  година  след 
интервенцията/операцията,  при  които  дис-
пансерното  наблюдение  се  осъществява  от 
лекар специалист от СИМП.

(4) В случаите по ал. 2 е препоръчително 
извършването на два консултативни прегледа 
от съответния лекар специалист от СИМП за 
съответната календарна година по преценка 
на ОПЛ, като ОПЛ насочва пациента за кон-
султативен преглед, като  за  тези случаи на 
ОПЛ се заплаща по реда на ал. 1.“

4.4.  В  чл. 71,  ал. 4  думите  „приложения 
№ 8 и № 9 към Наредба № 39 от 2004 г.“ се 
заменят с „приложения № 12 и № 13 от На-
редба № 8 от 2016 г.“.

4.5. В чл. 87 се правят следните изменения 
и допълнения: 

4.5.1. В ал. 3 се добавя т. 4 със следното 
съдържание:

„4.  когато  едно  диспансеризирано  ЗОЛ 
над 18 г. е със заболявания в един клас, но 
с различни МКБ кодове, подлежащи на дис-
пансеризация от лекар специалист от СИМП, 
в случаите по чл. 56, ал. 2.“ 

4.5.2 Създава се нова ал. 4 със следното 
съдържание:

„(4) В случаите по ал. 3,  т. 4  е препоръ-
чително извършването на два консултативни 
прегледа от съответния лекар специалист от 
СИМП за съответната календарна година по 
преценка на ОПЛ, като ОПЛ насочва паци-
ента за консултативен преглед, като за тези 
случаи на лекаря специалист се заплаща по 
реда на ал. 1.“

4.5.3.  Алинеи  4,  5  и  6  стават  съответно  
ал. 5, 6 и 7.

4.6. В чл. 91 след думите „ЗБНЗОК за 2016 г.“ 
се добавя „и с чл. 3 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

§ 6. В специалната част, глава дванадесе-
та  „Комплексно  диспансерно  (амбулаторно) 
наблюдение  по  приложение № 6  към  чл. 1, 
ал. 1  на Наредба № 2  от  2016 г.“  се  правят 
следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІІ „Условия и ред за оказване 
на медицинска  помощ  по КДН“,  в  чл. 112, 
ал. 2 и в чл. 119, ал. 1 и 2 думите „приложения 

№ 10, 11, 12 и 13 на Наредба № 39 от 2004 г.“ 
се заменят с „приложения № 14, 15, 16 и 17 
на Наредба № 8 от 2016 г.“.

2. В раздел VІ „Методики за закупуване 
на  дейностите  по  Комплексно  диспансерно 
(амбулаторно)  наблюдение  на  лица  с  кож-
но-венерически и психични заболявания“, в 
чл. 122, ал. 1, т. 2 и ал. 2 след думите „ЗБНЗОК 
за 2016 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2017 г.“.

§ 7. В специалната част, глава тринадесета 
„Болнична помощ“ се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В раздел I „Условия за сключване и из-
пълнение на договори за оказване на болнична 
медицинска помощ по клинични пътеки, ам-
булаторни процедури и клинични процедури“ 
се създава чл. 137а със следното съдържание:

„Чл.  137а.  (1) На основание чл. 59,  ал. 3, 
изречение второ, предложение второ от ЗЗО 
изпълнителите на амбулаторни процедури по 
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на 
НС на НЗОК г. към договорите за 2016 г. могат 
да сключват допълнителни споразумения за 
оказване на медицинска помощ по Амбула-
торна процедура  (АПр) № 42 „Амбулаторно 
наблюдение/диспансеризация на пациенти с 
тежкопротичащи възпалителни полиартропа-
тии и спондилопатии“ от приложение № 7 към 
чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г., както и 
приложение № 12а „Амбулаторна процедура 
№ 42 по решението“.

(2) В случаите по ал. 1 лечебните заведения 
следва да отговарят на общите и специални-
те  условия на Решение № РД-НС-04-24-1 от 
29.03.2016 г. на НС на НЗОК, както и на на-
стоящото решение и диагностично-лечебния 
алгоритъм на АПр № 42.“

2.  В  раздел  II  „Необходими  документи 
за  сключване  на  договори  за  оказване  на 
болнична  медицинска  помощ  по  клинични 
пътеки, амбулаторни процедури и клинични 
процедури“ се създава чл. 146а със следното 
съдържание: 

„Чл. 146а. (1) Лечебните заведения, които 
са  изпълнители  на  медицинска  помощ  по 
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на 
НС  на  НЗОК,  кандидатстват  за  сключване 
на допълнително споразумение, като подават 
заявление по образец, утвърден от управителя 
на НЗОК.

(2) Лечебните заведения по ал. 1 прилагат 
към  заявленията  документите,  посочени  в 
чл. 146, ал. 2 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 
29.03.2016 г. на НС на НЗОК.“

3. В раздел III „Условия и ред за оказване 
на болнична медицинска помощ по клинични 
пътеки, амбулаторни процедури и клинични 
процедури“: 

3.1. В чл. 158 т. 19 се изменя така:
„19. в случай, че пациентът се изписва с 

диагноза за заболяване, включено в Наредба 
№ 8 от 2016 г., същият се насочва за диспан-
серно наблюдение.“
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3.2. В чл. 161 ал. 2 се изменя така:
„(2) Амбулаторни процедури № 7, 9 и 42 се 

оказват в полза на ЗОЛ, на които е издаден 
„Лист  за  диспансерно  наблюдение  (бл. МЗ-
НЗОК № 9) от лекар от лечебното заведение, 
изпълнител на АПр.“

3.3. В чл. 165 ал. 3 се изменя така:
„(3)  Обемите  и  честотата  на  диспансер-

ното наблюдение на лица със злокачествени 
заболявания са съгласно приложение № 18 от 
Наредба № 8 от 2016 г.“

3.4. Създава се чл. 171а със следното съ-
държание:

„Чл. 171а. Амбулаторна процедура № 42 се 
предоставя на ЗОЛ до 4 пъти годишно при 
извършени до 4 клинични прегледа, но не по-
малко от 2 през период от 3 месеца.“

3.5. Създава се чл. 173а със следното съ-
държание:

„Чл.  173а.  Амбулаторна  процедура  № 42 
се извършва в съответствие с диагностично-

лечебния алгоритъм, посочен в приложение 
№ 12а от настоящото решение, и се отразява 
в посочените в този алгоритъм документи.“

4.  В  раздел  VІ  „Обеми  и  цени  на  заку-
пуваните  от  НЗОК  дейности  в  болничната 
медицинска помощ“:

4.1. В чл. 192 се създава ал. 5 със следното 
съдържание:

„(5)  Обемите  и  цените  за  периода  от 
1.12.2016 г. до 31.03.2017 г. обхващат дейности-
те, оказани по реда на НРД за медицинските 
дейности за 2015 г., Решение № РД-НС-04-24-1 
от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК и настоящото 
решение, и подлежат на заплащане през 2017 г. 
по ЗБНЗОК 2017 г.“

4.2. В чл. 193 за закупуваните от НЗОК 
обеми дейности по КП по Наредба № 40 от 
2004 г. за определяне на основния пакет от 
здравни  дейности,  гарантиран  от  бюджета 
на НЗОК, колона 3 от таблицата се изменя, 
както следва:

„

Код Номенклатура  
(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

  Клинични пътеки 728 985

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 17 490

2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 114

3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 1 209

4 Субарахноиден кръвоизлив 125

5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия  (Гилен-Баре)  с иму-
ноглобулин

52

6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия  (Гилен-Баре)  с иму-
ноглобулин на апаратна вентилация

5

7
Болести  на  черепно-мозъчните  нерви  (ЧМН),  на  нервните  коренчета  и 
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 

29 558

9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразит-
ни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

390

10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразит-
ни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

199

12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в 
детска възраст (от 0 до 18 г.), засягащи ЦНС

197

13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при въз-
растни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

992

14
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при въз-
растни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължител-
на апаратна вентилация

1

15
Невро-мускулни  заболявания  и  болести  на  предните  рога  на  гръбначния 
мозък

99

16
Невро-мускулни  заболявания  и  болести  на  предните  рога  на  гръбначния 
мозък с продължителна апаратна вентилация

1

17 Мултиплена склероза 784

18 Епилепсия и епилептични пристъпи 2 448

19 Епилептичен статус 239

21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 101
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 9

23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 1

24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 12

25 Паркинсонова болест 286

26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт  9 038

27
Интервенционални  процедури  при  заболявания  на  гастроинтестиналния 
тракт с неголям обем и сложност

2 159

28
Високоспециализирани  интервенционални  процедури  при  заболявания  на 
гастроинтестинален тракт

7 731

29 Болест на Крон и улцерозен колит  1 030
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво  5 194

31
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтес-
тиналния тракт 

5 161

32
Високоспециализирани  интервенционални  процедури  при  заболявания  на 
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

2 966

33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  13 018

34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 3 861

35 Хронични вирусни хепатити  2 752

36 Хронични чернодробни заболявания  2 117

37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст 1

38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 7 318

39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вен-
тилация

37

40.1
Постоянна  електрокардиостимулация  с  имплантация  на  антибрадикарден 
пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

1 275

40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща 
система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

148

41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации 
при сърдечни аритмии

342

42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации 
при вродени сърдечни малформации

1

43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации 
при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

16

44 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 2

45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации 
при сърдечно-съдови заболявания

3 211

47.1
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ин-
вазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна 
коронарография и болничен престой до 1 ден

679

47.2
Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инва-
зивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна 
коронарография и минимален болничен престой 3 дни

3 236

48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване  6 626

49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 5 047

50
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фиб-
ринолитик

70

51
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интер-
венционално лечение

2 847

52
Остра  и  изострена  хронична  сърдечна  недостатъчност  3  и  4 ф. Клас  без 
механична вентилация

33 382
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с меха-
нична вентилация

112

54 Инфекциозен ендокардит 93

55 Заболявания на миокарда и перикарда 1 070

56 Ритъмни и проводни нарушения 11 529

57 Артериална хипертония при деца 164

58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст 
до 18 години

11

59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 1 644

60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 83

61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 10 695

62
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни 
заболявания – новооткрити, при лица над 18 години

475

63
Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни 
заболявания – новооткрити, при лица под 18 години

63

64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

3 089

65
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

106

66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 763

67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 15

68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 1 733

69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 42

70
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пи-
кочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

1 681

71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 20

72 Трансуретрална простатектомия 1 076

73
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на про-
статната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

315

74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 2 710

75 Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 3 351

76 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 5 979

77
Оперативни  процедури  при  вродени  заболявания  на  пикочо-половата 
система

133

78 Оперативни процедури върху мъжка полова система  4 521

79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 218

80
Оперативни  процедури  на  долните  пикочни  пътища  със  среден  обем  и 
сложност

324

81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 58

82 Реконструктивни операции в урологията  217

83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 5 100

84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 87

85
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем 
и сложност 

1 120

86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 509

87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 94

88 Радикална простатектомия 206
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1 2 3

89
Консервативно  лечение  на  възпалителни  заболявания  на  мъжките  полови 
органи

805

90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 5 136
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 16 712

92
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна 
възраст

2 787

93
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна 
възраст

1 336

94
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система 
при лица над 18 години

584

95
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихател-
ната система при лица под 18 години

4 841

96
Гнойно-възпалителни  заболявания  на  бронхо-белодробната  система  при 
лица над 18 години

3 474

97
Гнойно-възпалителни  заболявания  на  бронхо-белодробната  система  при 
лица под 18 години

19

98.1 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 1 004
98.2 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 1 144

99
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на диха-
телната система 

7 124

100
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на диха-
телната система при лица под 18 години

10

101
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на диха-
телната система с механична вентилация

137

102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 22 058

103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 8 306

104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 14 501

105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 320

106 Заболявания на щитовидната жлеза 1 621
107 Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика 317
108 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 1 238

109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 395

110
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната об-
мяна при лица над 18 години

116

111
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната об-
мяна при лица под 18 години

20

112 Метаболитни нарушения при лица над 18 години 1 148

113 Метаболитни нарушения при лица под 18 години 293

114 Глухота – диагностика и консервативно лечение 853

116.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пе-
риферен и централен тип (диагностична)

109

116.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пе-
риферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 

8 591

117 Глухота – кохлеарна имплантация  12

118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана 3 896

119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 176

120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 1 344

121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 1 301

122
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни 
метастази

442
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1 2 3
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане  2 202

125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 1 066

126 Речева рехабилитация след ларингектомия 26

127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  205

128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода 70

129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 744

130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 197

131 Оперативно отстраняване на катаракта 13 941

133 Хирургично лечение на глаукома 378

134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и 
сложност 2 817

135 Хирургични  интервенции  върху  придатъците  на  окото  с  голям  обем  и 
сложност 2 849

136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 445

137 Кератопластика 141

138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и непер-
форативни травми 5 318

139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото 
и придатъците му 1 743

140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно 
тяло и травми 1 085

141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и 
начина на родоразрешение 17 311

142.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицин-
ски показания до 13 гест. с. включително 3 437

142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 
14 г.с. до 26 г.с. включително 398

143 Пренатална инвазивна  диагностика на  бременността и интензивни  грижи 
при бременност с реализиран риск 2 007

144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск  11 950

145 Нерадикално отстраняване на матката 2 563

146 Радикално отстраняване на женски полови органи 516

147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни 
изменения на женските полови органи 2 719

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 
2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или 
състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или 
трахелектомия)

148

149 Оперативни интервенции чрез  долен  достъп  за  отстраняване на  болестни 
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 10 544

150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на ури-
ната при жената 541

151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и 
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 3 682

152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 64

153.1
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални 
и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с ради-
кално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

466

153.2

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални 
и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с ради-
кално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. Високо-
технологична асистирана с робот гинекологична хирургия

80
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1 2 3

154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 55

155
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, 
с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

5

156
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност при лица над 18 години

930

157
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност при лица под 18 години

11

158
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем 
и сложност при лица над 18 години

67

159
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем 
и сложност при лица под 18 години

6

160
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на 
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност 
при лица над 18 години

3 717

161
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на 
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност 
при лица под 18 години

56

162
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност 
при лица над 18 години

1 083

163
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност 
при лица под 18 години

23

164 Оперативни процедури върху апендикс 1 789

165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 121
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 6 493
167 Оперативни процедури при хернии 6 561
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 039
169 Конвенционална холецистектомия 428
170 Лапароскопска холецистектомия 1 911

171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 698

172 Оперативни процедури върху черен дроб 445

173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 64

174
Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много 
голям обем и сложност

282

175
Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем 
и сложност

12

176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 56

177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 9

178
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни 
операции

2 396

179
Оперативно  лечение  на  онкологично  заболяване  на  гърдата:  стадии T1-4, 
N0-2, M0

1 744

180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 725

181 Оперативно лечение при остър перитонит 1 679

182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 58

183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 7 262

184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 7 944

184.2
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и кост-
ни тъкани

1 299

185
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени 
новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден

5 150
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186 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след добро-
качествени и злокачествени тумори и вродени заболявания

39

187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и 
много голям обем и сложност

346

188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден 
обем и сложност

572

189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 28

190 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и кло-
новете им

2 184

191 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-попли-
теалния и аксило-брахиалния сегмент

1 967

192 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 188

193
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със 
съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатек-
томии)

843

194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 2 817

195 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при 
съдова недостатъчност

1

196 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є 267

197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поста-
вяне на порт-а-кат за химиотерапия

96

198 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 163
199 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 141

200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез  съвременни технологии  (не-
вронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

1 054

201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 349
202 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 4 226
203 Хирургично лечение при травма на главата 330

204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно 
лечение

842

205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции  1 874

206
Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракор-
порално  кръвообращение. Минимално  инвазивни  сърдечни  операции  при 
лица над 18 години

687

207.1
Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минимално инвазивни 
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

30

207.2 Хирургично лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни мал-
формации в условията на екстракорпорално кръвообращение

27

208 Оперативни  процедури  при  комплексни  сърдечни  малформации  с  много 
голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

827

209 Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изисква-
ща продължително лечение

255

210 Хирургично  лечение  при  заболявания  на  сърцето,  без  екстракорпорално 
кръвообращение, при лица над 18 години

235

211 Хирургично  лечение  при  заболявания  на  сърцето,  без  екстракорпорално 
кръвообращение, при лица под 18 години

5
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

212 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна 
стена

664

213

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на пове-
че от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или 
гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата 
лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локация

163

214.1
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна 
стена, без онкологични заболявания

697

214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия 672

215
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и 
долния крайник

6 868

216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 3 355

217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 6 307

218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 226

219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 991

220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 3 445

221
Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния 
крайник

523

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 4 288

223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 3 136

224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 202

225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 15

226
Остро  протичащи  чревни  инфекциозни  болести  с  диаричен  синдром  при 
лица над 18 години

2 752

227
Остро  протичащи  чревни  инфекциозни  болести  с  диаричен  синдром  при 
лица под 18 години

5 253

228
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от члене-
стоноги, при лица над 18 години

142

229
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от члене-
стоноги, при лица под 18 години

7

230 Остър вирусен хепатит А и Е 496

231 Остър вирусен хепатит В, С и D 263

232 Паразитози 28

233 Покривни инфекции 23

234
Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с ус-
ложнения

1 749

235 Вирусни хеморагични трески 1

236
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и 
спинална мускулна атрофия

32

237
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна сис-
тема

3 962

238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда  131

239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 274

240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 1 089

241
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна сис-
тема

18 965

242
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нерв-
на система

167
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

243
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нерв-
на система

75

244
Физикална  терапия  и  рехабилитация  при  болести  на  опорно-двигателен 
апарат 

33 149

245 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 146

246 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 2 520

247
Тежко протичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустуло-
зен и еритродермичен 781

248 Еритродермии 555

249
Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васку-
лити 120

250
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вто-
ричен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 9

251 Левкемии при лица над 18 години 4 175

252 Лимфоми при лица над 18 години 4 182

253 Хеморагични диатези. Анемии 5 903

254
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологич-
ни заболявания в детска възраст 601

255
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи 
активности 1 295

256 Метаболитна брахитерапия с ниски активности 72

257.1 Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници  406

257.2
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити 
източници 629

258.1
Високотехнологично  лъчелечение  на  онкологични  и  неонкологични  забо-
лявания 3 670

258.2
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични 
заболявания 1 114

258.3 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 53

258.4 Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 1

259
Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и 
сложност 271

260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 777

261
Оперативни  процедури  в  лицево-челюстната  област  със  среден  обем  и 
сложност 1 247

262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 246

263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 3 003

264
Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната 
област 1 129

265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 141

266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 371

268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 305

269
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа 
степен на тежест 1 053

270
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора 
степен на тежест 1 222

271
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен 
на тежест 4 249

272
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен 
на тежест 1 733
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения 175

274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 523

275
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъч-
ност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

275

276
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъч-
ност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

187

277
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение 
на сърфактант независимо от теглото

73

278
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложе-
ние на сърфактант независимо от теглото

310

279 Грижи за здраво новородено дете  12 666

280
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и 
до 3 % при деца

65

281
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от 
телесната повърхност с хирургични интервенции 

794

282
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърх-
ност с хирургични интервенции 

52

283
Оперативно  лечение  на  поражения,  предизвикани  от  ниски  температури 
(измръзване)

35

284
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и 
подкожната тъкан

1 075

285
Оперативно  лечение  на  кожни  дефекти  от  различно  естество,  налагащи 
пластично възстановяване

827

286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 1 646

287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 74

288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 7 791

289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 438

290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години 2 726

291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 1 599

292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 1 043

293
Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 
18 години

1 206

294
Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 
18 години

865

295 Фалоидно гъбно отравяне 2

296 Болест на Лайел 9

297 Палиативни грижи при онкологично болни* 7 021

298
Системно парантерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузи-
онни режими с различна продължителност в дни 

32 047

305
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персисти-
ращо (хронично) вегетативно състояние*

1

306 Лечение на доказани първични имунодефицити 30

307 Реплантации и реконструкции с микросъдова хирургия 11

308
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската 
възраст

1 942

309 Муковисцидоза 21

311
Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на 
торакалната и абдоминалната област

50

“
4.3. В чл. 194 за закупуваните от НЗОК обеми и дейности по КП по приложение № 9 към 

чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г., колона 3 от таблицата се изменя, както следва:
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„

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3

  Клинични пътеки 1 221 287

1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 23 155

2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при 
бременност с реализиран риск 3 207

3 Оперативни процедури за задържане на бременност 257

4 Преждевременно прекъсване на бременността

4_1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания до 13 гест. с. включително 4 926

4_2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода 671

5 Раждане 34 528

6 Грижи за здраво новородено дете  26 006

7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен 
на тежест 8 535

8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен 
на тежест 3 221

9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа 
степен на тежест  2 073

10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора 
степен на тежест  2 177

11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама  490

12 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии  1 207

13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
първа степен на тежест  504

14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
втора степен на тежест  369

15 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

15_1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение 
на сърфактант, независимо от теглото  134

15_2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение 
на сърфактант, независимо от теглото  609

16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър ми-
окарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 6 020

17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  11 771

18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична венти-
лация 72

19 Постоянна електрокардиостимулация

19_1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър 2 529

19_2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 281

20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
сърдечно-съдови заболявания 6 026

21 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
сърдечни аритмии  743

22 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
вродени сърдечни малформации 12

23 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
вродени сърдечни малформации с механична вентилация 37

24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове  1
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1 2 3

25
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно 
изследване  11 626

26
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервен-
ционално лечение  9 012

27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик  80

28
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация 
на ST сегмент с интервенционално лечение 4 888

29
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъч-
ност без механична вентилация  56 564

30
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъч-
ност с механична вентилация 214

31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит  175

32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  1 604

33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  20 669

34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 267

35
Диагностика  и  лечение  на  хипоксемични  състояния  при  вродени  сърдечни 
малформации в детска възраст 27

36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  2 817

37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик  135

38
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра 
екзацербация 8 249

39
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-го-
дишна възраст 21 136

40 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

40_1
Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна 
възраст  4 763

40_2
Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна 
възраст 2 411

41
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания 
на дихателната система

41_1
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при 
лица над 18 г. 1 089

41_2
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателна-
та система при лица под 18 години 7 308

42
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-бело-
дробната система

42_1
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица 
над 18 години 5 306

42_2
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица 
под 18 години 31

43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 1 730

44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 2 016

45
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система 11 489

46
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система в детска възраст 17

47
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система с механична вентилация 136

48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 25 732
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49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст 10 383

50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 32 570

51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 198

52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 1 624

53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 161

54
Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропа-
тия (Гилен-Баре) 70

55
Диагностика и  специфично лечение на остра и  хронична  демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация 1

56
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на 
нервните  коренчета  и  плексуси,  полиневропатия  и  вертеброгенни  болкови 
синдроми

57 888

57
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохет-
ни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  891

58
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нерв-
ната система, засягащи ЦНС, с начало в детска възраст 387

59
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нерв-
ната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система 
и моторния неврон (ЛАС) 

2 023

60
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните 
рога на гръбначния мозък  222

61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза  1 426

62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  4 582

63 Лечение на епилептичен статус  527

64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

64_1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  200

64_2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години  8

65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 2

66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 16

67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 511

68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 16 028

69
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гас-
троинтестиналния тракт 12 897

70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 1 921

71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 9 170

72
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтести-
налния тракт 9 401

73
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепа-
тобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 5 784

74
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкре-
аса и перитонеума 23 996

75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 6 412

76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 8 556

77 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст 3

78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет 

78_1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години  24 798
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78_2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години  618

79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 2 193

80 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

80_1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години  1 620

80_2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години  558

81
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фос-
форната обмяна

81_1
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмя-
на при лица над 18 години 161

81_2
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмя-
на при лица под 18 години 44

82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения  2 649

83 Лечение на лица с метаболитни нарушения  553

84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит  22 495

85
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и 
вторични при системни заболявания – новооткрити 931

86
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания

86_1
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години  5 718

86_2
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години  173

87 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

87_1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години  1 750

87_2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  33

88 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

88_1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години  3 238

88_2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  84

89 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

89_1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 2 898

89_2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 148

90 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

90_1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години  14 723

90_2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години  770

91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 4 441

92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози  251

93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата  4 516

94
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, 
артропатичен, пустулозен и еритродермичен  1 061

95
Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии 
с генерализиран екзантем 574

96 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 217

97
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен 
и третичен сифилис) с кристален пеницилин  21

98
Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с 
диаричен синдром 17 305
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99
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани 
чрез ухапване от членестоноги 875

100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1 223

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 440

102 Диагностика и лечение на паразитози 51

103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 61

104
Диагностика  и  лечение  на  контагиозни  вирусни  и  бактериални  заболява-
ния – остро протичащи, с усложнения 2 185

105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 16

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106_1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години  3 101

106_2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години  2 876

107
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови 
отрови 4 829

108 Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне 1

109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 11

110 Лечение на доказани първични имунодефицити 49

111
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската 
възраст 4 868

112 Диагностика и лечение на муковисцидоза  59

113
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равно-
весието от периферен и централен тип 

113_1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пери-
ферен и централен тип (диагностична)  167

113_2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пери-
ферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  13 698

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма  1 388

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  494

116
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица 
над 18 години

1 077

117
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално кръвообращение при деца от  0  до  18  години. Минимално инвазивни 
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

49

118
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни мал-
формации в условията на екстракорпорално кръвообращение 45

119
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям 
обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение  1 327

120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция  387

121
Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръво-
обращение, при лица над 18 години  518

122
Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръ-
вообращение, при лица под 18 години  18

123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3 851

124
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплите-
алния и аксило-брахиалния сегмент 3 660

125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 283
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126
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със 
съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатек-
томии)

1 248

127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 5 206

128
Консервативно  лечение  с  простагландинови/простациклинови  деривати  при 
съдова недостатъчност 1

129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є 275

130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност  3 577

131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 772

132 Кератопластика  237

133
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфо-
ративни травми  10 213

134
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото 
и придатъците му  3 352

135
Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, 
засягащи задния очен сегмент 1 866

136
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с 
много голям обем и сложност 896

137
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с 
голям обем и сложност 3 701

138
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със 
среден обем и сложност 9 446

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 2 387

140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 1 020

141
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикоч-
ния мехур 2 896

142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур  25

143 Трансуретрална простатектомия  1 786

144
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простат-
ната жлеза и нейните усложнения 493

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища  12 605

146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 300

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 8 440

148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност  283

149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 673

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината  104

151 Реконструктивни операции в урологията  385

152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища  10 141

153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища  269

154
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и 
сложност  2 124

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 933

156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия  142

157 Радикална простатектомия  298

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани 17 343

159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  1 555
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160 Нерадикално отстраняване на матката 3 862

161 Радикално отстраняване на женски полови органи 710

162
Оперативни интервенции чрез коремен достъп  за отстраняване на болестни 
изменения на женските полови органи 4 267

163
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изме-
нения или инвазивно изследване на женските полови органи 16 138

164
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината 
при жената 898

165
Диагностични  процедури  и  консервативно  лечение  на  токсо-инфекциозен  и 
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  6 969

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 96

167
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални 
и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално 
отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

667

168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия 178

169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 81

170
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с 
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 8

171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица над 18 години 1 601

172
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица под 18 години 30

173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица над 18 години 148

174
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица под 18 години 27

175
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на ме-
зентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица над 18 години 

5 847

176
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на ме-
зентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица под 18 години

109

177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица над 18 години 1 688

178
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица под 18 години 36

179 Оперативни процедури върху апендикс 2 676

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 197

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 9 870

182 Оперативни процедури при хернии 9 573

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 2 116

184 Конвенционална холецистектомия 595

185 Лапароскопска холецистектомия  2 834

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 1 067

187 Оперативни процедури върху черен дроб 765

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 103

189
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много 
голям обем и сложност 446
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190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и 
сложност

41

191 Оперативни процедури върху далака

191_1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години  114

191_2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години  16

192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни 
операции

4 705

193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4
N0-2 M0-1

2 592

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 2 483

195 Оперативно лечение при остър перитонит 2 915

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 110

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 14 775

198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни-
те тъкани

3 153

199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени 
новообразувания

7 878

200
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброка-
чествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми 
и изгаряния

66

201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и 
много голям обем и сложност

601

202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден 
обем и сложност

878

203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 44

204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 336

205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 305

206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невро-
навигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

1 725

207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 536

208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 9 221

209 Хирургично лечение при травма на главата 728

210 Периферни  и  черепно-мозъчни  нерви  (екстракраниална  част) – оперативно 
лечение

1 397

211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем 
и сложност

1 494

212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и 
сложност

1 625

213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 1 100

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече 
от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна 
стена.  Едноетапни  операции  при  белодробни  болести,  засягащи  двата  бели 
дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

220

215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна 
стена, без онкологични заболявания

1 168

216 Спешни състояния в гръдната хирургия 1 402
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217 Оперативни процедури  с  голям и много  голям обем и  сложност на  таза и 
долния крайник

11 422

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 5 980

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  13 005

220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям 
обем и сложност

6 854

221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много 
голям обем и сложност

974

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 9 461

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 369

224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 20

225 Хирургично  лечение  в  лицево-челюстната  област  с  много  голям  обем  и 
сложност

382

226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 719

227 Оперативни  процедури  в  лицево-челюстната  област  със  среден  обем  и 
сложност

4 766

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 4 461

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 2 314

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 129

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 648

232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5  до 10 % при възрастни и до 
3 % при деца

126

233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телес-
ната повърхност, с хирургични интервенции

1 615

234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърх-
ност, с хирургични интервенции

145

235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (из-
мръзване)

4

236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и под-
кожната тъкан

1 706

237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи плас-
тично възстановяване

1 370

238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия 39

239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на 
торакалната и абдоминалната област

92

240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени 
солидни тумори и свързаните с него усложнения

46 434

241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори

241_1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

13 811

241_2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

520

242 Диагностика и лечение на левкемии  6 953

243 Диагностика и лечение на лимфоми 6 861

244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии 11 082
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245
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични 
заболявания, възникнали в детска възраст 1 009

246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 2 435

247 Брахитерапия с ниски активности  74

248 Конвенционална телегаматерапия  402

249
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити из-
точници 551

250
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболява-
ния

250_1
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболява-
ния 3 дни престой без лъчехимиотерапия 3 696

250_2
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболява-
ния 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 1 850

251
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания

251_1
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 922

251_2
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 1 392

252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 216

253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания * 12 537

254
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхе-
мичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето ** 3 891

255
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и 
след сърдечни интервенции ** 228

256
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции 
с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето ** 3 827

257
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистира-
що (хронично) вегетативно състояние 33

258
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна 
система 239

259
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна 
система 182

260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа  2 420

261
Физикална  терапия и рехабилитация при първични мускулни  увреждания и 
спинална мускулна атрофия  65

262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 7 363

263
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна сис-
тема 24 362

264
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокар-
да и след оперативни интервенции 807

265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат  50 411

266 Речева рехабилитация след ларингектомия 54

999
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна 
процедура 779

“
4.4. Създава се чл. 194а със следното съдържание:
„Чл. 194а. (1) Националната здравноосигурителна каса през 2017 г. закупува следните обеми 

дейности по КП по приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. по цени, както 
следва: 
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Код Номенклатура
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба  
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

Клинични пътеки 651 293

001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 11348 390

002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при 
бременност с реализиран риск 1871 800

003 Оперативни процедури за задържане на бременност 144 128

004 Преждевременно прекъсване на бременността    

004.1
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания до 13 гест. с. включително 3167 146

004.2
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински 
показания от 14 гест. с. до 26 гест.с. на плода 352 230

005 Раждане 17622 580

006 Грижи за здраво новородено дете  13263 160

007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен 
на тежест 4083 800

008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на 
тежест 1622 1200

009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа 
степен на тежест  1007 900

010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора 
степен на тежест  1123 1300

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама  263 3600

012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии  595 1200

013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
първа степен на тежест  255 2000

014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, 
втора степен на тежест  271 3200

015 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант    

015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на 
сърфактант, независимо от теглото  63 3300

015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение 
на сърфактант, независимо от теглото  304 5600

016
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър ми-
окарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 3741 200

017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  7097 750

018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична венти-
лация 36 1320

019 Постоянна електрокардиостимулация    

019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър 1209 400

019.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 138 1100

020
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
сърдечно-съдови заболявания 3097 3318

021
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
сърдечни аритмии  322 3318

022
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
вродени сърдечни малформации 1 3318

023
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при 
вродени сърдечни малформации с механична вентилация 13 3600

024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове  2 370
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Код Номенклатура
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба  
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

025
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно 
изследване  6307 900

026
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервен-
ционално лечение  4821 3430

027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик  68 2750

028
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация 
на ST сегмент с интервенционално лечение 2691 4540

029
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъч-
ност без механична вентилация  31246 420

030
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъч-
ност с механична вентилация 106 1300

031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит  73 4950

032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  999 462

033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  11069 345

034 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 152 600

035
Диагностика  и  лечение  на  хипоксемични  състояния  при  вродени  сърдечни 
малформации в детска възраст 10 600

036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  1498 700

037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик  78 2481

038
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра 
екзацербация 4769 420

039
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-го-
дишна възраст 15447 450

040 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп    

040.1
Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна 
възраст  2596 426

040.2
Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна 
възраст 1237 553

041
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на 
дихателната система    

041.1
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при 
лица над 18 години 552 333

041.2
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателна-
та система при лица под 18 години 4535 400

042
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-бело-
дробната система    

042.1
Гнойно-възпалителни  заболявания на бронхо-белодробната  система при лица 
над 18 години 3197 700

042.2
Гнойно-възпалителни  заболявания на бронхо-белодробната  система при лица 
под 18 години 17 1200

043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 899 280

044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 992 800

045
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система 6540 600

046
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система в детска възраст 10 1200

047
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести 
на дихателната система с механична вентилация 125 1540

048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 20269 545
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(лв.)

1 2 3 4

049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 7590 431

050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 16367 620

051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 104 2800

052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 1121 774

053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 117 1000

054
Диагностика  и  специфично  лечение  на  остра  и  хронична  демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) 44 5500

055
Диагностика  и  специфично  лечение  на  остра  и  хронична  демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация 5 10000

056

Диагностика  и  лечение  на  болести  на  черепно-мозъчните  нерви  (ЧМН),  на 
нервните  коренчета  и  плексуси,  полиневропатия  и  вертеброгенни  болкови 
синдроми 27563 461

057
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, 
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  517 1755

058
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нерв-
ната система, засягащи ЦНС, с начало в детска възраст 182 600

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нерв-
ната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и 
моторния неврон (ЛАС)  942 450

060
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните 
рога на гръбначния мозък  89 480

061 Диагностика и лечение на мултиплена склероза  729 533

062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи  2314 300

063 Лечение на епилептичен статус  231 500

064 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми    

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  94 500

064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години  8 657

065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 1 5000

066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 9 7000

067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 271 231

068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 8433 600

069
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гас-
троинтестиналния тракт 7005 850

070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 911 1100

071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 4757 604

072
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтести-
налния тракт 4823 579

073
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепа-
тобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 2740 1500

074
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкре-
аса и перитонеума 12210 920

075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 3601 1000

076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 1978 630

077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст 2 400

078 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет     

078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години  13552 600

078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години  298 506
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079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 1532 341

080 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека    

080.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години  904 460

080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години  201 600

081
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фос-
форната обмяна    

081.1
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмя-
на при лица над 18 години 87 392

081.2
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмя-
на при лица под 18 години 11 450

082 Диагностика на лица с метаболитни нарушения  1257 630

083 Лечение на лица с метаболитни нарушения  263 630

084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит  10002 420

085
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и 
вторични при системни заболявания – новооткрити 486 876

086
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания    

086.1
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години  2879 876

086.2
Лечение  на  хистологично  доказани  гломерулонефрити – остри  и  хронични, 
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години  101 950

087 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност    

087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години  697 883

087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  14 950

088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност    

088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години  1618 330

088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  38 350

089 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан    

089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 1578 466

089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 69 515

090 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания    

090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години  7378 689

090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години  404 730

091 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания 2562 472

092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози  120 770

093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата  3102 470

094
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, 
артропатичен, пустулозен и еритродермичен  511 480

095
Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии 
с генерализиран екзантем 361 389

096 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 106 434

097
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен 
и третичен сифилис) с кристален пеницилин  9 250

098
Диагностика  и  лечение  на  остропротичащи  чревни  инфекциозни  болести  с 
диаричен синдром 7543 572

099
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани 
чрез ухапване от членестоноги 128 472
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100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 2383 1100

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 930 1277

102 Диагностика и лечение на паразитози 28 457

103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 23 457

104
Диагностика  и  лечение  на  контагиозни  вирусни  и  бактериални  заболява-
ния – остропротичащи, с усложнения 1615 487

105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 8 1000

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции    

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години  1519 500

106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години  1004 550

107
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови 
отрови 1983 700

108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2 2200

109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 8 1650

110 Лечение на доказани първични имунодефицити 28 2163

111
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали  състояния в  детската 
възраст 1870 125

112 Диагностика и лечение на муковисцидоза  20 980

113
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равнове-
сието от периферен и централен тип     

113.1
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пери-
ферен и централен тип (диагностична)  102 150

113.2
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от пери-
ферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  8079 340

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма  707 2134

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  183 2284

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица 
над 18 години 618 10100

117

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпо-
рално  кръвообращение  при  лица  от  0  до  18  години. Минимално  инвазивни 
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години 27 10100

118
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малфор-
мации в условията на екстракорпорално кръвообращение 25 18000

119
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям 
обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение  718 13500

120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция  214 14500

121
Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръво-
обращение, при лица над 18 години  218 3450

122
Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръво-
обращение, при лица под 18 години  4 4500

123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 2029 3500

124
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплите-
алния и аксило-брахиалния сегмент 1860 1919

125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 173 1709

126
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съ-
дови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 791 1100

127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 2618 475
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128
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съ-
дова недостатъчност 1 330

129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є 252 333

130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност  2748 300

131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 418 410

132 Кератопластика  136 1000

133
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфо-
ративни травми  5110 273

134
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и 
придатъците му  1660 249

135
Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, 
засягащи задния очен сегмент 1045 700

136
Оперативно лечение на  заболявания в областта на  ушите, носа и  гърлото  с 
много голям обем и сложност 84 2950

137
Оперативно лечение на  заболявания в областта на  ушите, носа и  гърлото  с 
голям обем и сложност 1253 1500

138
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със 
среден обем и сложност 5727 650

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 811 450

140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 510 150

141
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикоч-
ния мехур 1487 800

142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур  16 5000

143 Трансуретрална простатектомия  957 1000

144
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простат-
ната жлеза и нейните усложнения 275 1200

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища  5668 774

146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 119 2500

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 4201 500

148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност  181 2600

149
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и слож-
ност 297 1160

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината  55 612

151 Реконструктивни операции в урологията  199 1000

152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища  4814 450

153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища  84 1000

154
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и 
сложност  967 2300

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 473 942

156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия  81 3200

157 Радикална простатектомия  178 2500

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани 7514 500

159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  945 700

160 Нерадикално отстраняване на матката 2223 1024

161 Радикално отстраняване на женски полови органи 416 1055

162
Оперативни  интервенции  чрез  коремен  достъп  за  отстраняване  на  болестни 
изменения на женските полови органи 2399 711
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163
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изме-
нения или инвазивно изследване на женските полови органи 9530 277

164
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината 
при жената 512 806

165
Диагностични  процедури  и  консервативно  лечение  на  токсо-инфекциозен  и 
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  3482 408

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 50 605

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални, 
и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално 
отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 339 1700

168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия 76 8000

169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 51 1109

170
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с 
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 5 6800

171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица над 18 години 812 2700

172
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много 
голям обем и сложност, при лица под 18 години 9 2900

173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица над 18 години 55 1621

174
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност, при лица под 18 години 5 1621

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на ме-
зентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица над 18 години  3103 2453

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на ме-
зентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при 
лица под 18 години 53 2600

177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица над 18 години 966 939

178
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, 
при лица под 18 години 22 1000

179 Оперативни процедури върху апендикс 1664 558

180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 98 624

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 6141 426

182 Оперативни процедури при хернии 6251 574

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 975 601

184 Конвенционална холецистектомия 366 1127

185 Лапароскопска холецистектомия  1721 880

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 601 2138

187 Оперативни процедури върху черен дроб 352 3000

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 56 1355

189
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много 
голям обем и сложност 232 4500

190
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и 
сложност 11 1720

191 Оперативни процедури върху далака    
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191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години  46 1000

191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години  8 1500

192
Оперативни  интервенции  при  диабетно  стъпало,  без  съдовореконструктивни 
операции 2223 1200

193
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 
0-2 M0-1 1402 1100

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1487 200

195 Оперативно лечение при остър перитонит 1519 2000

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 50 1375

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 6891 714

198
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните 
тъкани 1178 2000

199
Лечение  на  тумори  на  кожа  и  лигавици – злокачествени  и  доброкачествени 
новообразувания 4540 454

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброка-
чествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми 
и изгаряния 36 554

201
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и 
много голям обем и сложност 315 900

202
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден 
обем и сложност 503 700

203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 23 1500

204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 144 3300

205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 123 1330

206
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (неврона-
вигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 932 3550

207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 308 2300

208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 4008 384

209 Хирургично лечение при травма на главата 308 1052

210
Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно ле-
чение 798 800

211
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много го-
лям обем и сложност 818 1819

212
Гръбначни и  гръбначномозъчни оперативни интервенции  със  среден обем и 
сложност 890 1819

213
Оперативно лечение на  тумори на  бял  дроб, медиастинум,  плевра и  гръдна 
стена 556 2500

214

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече 
от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна 
стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дро-
ба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 147 3000

215
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна 
стена, без онкологични заболявания 603 1550

216 Спешни състояния в гръдната хирургия 620 450

217
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и дол-
ния крайник 6335 2050

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 2959 1257
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Код Номенклатура
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба  
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  5904 910

220
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям 
обем и сложност 3245 1000

221
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много 
голям обем и сложност 496 1326

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 4066 460

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 191 660

224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 11 1200

225
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и слож-
ност 235 1000

226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 691 705

227
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и слож-
ност 1944 863

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 1607 420

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 1066 300

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 134 714

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 135 803

232
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5  до 10 % при възрастни и до 
3 % при деца 62 350

233
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телес-
ната повърхност, с хирургични интервенции 732 3030

234
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърх-
ност, с хирургични интервенции 43 9000

235
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (из-
мръзване) 35 400

236
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и под-
кожната тъкан 1025 1700

237
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи плас-
тично възстановяване 757 883

238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия 10 7000

239
Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на 
торакалната и абдоминалната област 45 10000

240
Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени 
солидни тумори и свързаните с него усложнения 24034 470

241
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания    

241.1
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ 7145 400

241.2
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при 
пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР 263 600

242 Диагностика и лечение на левкемии  3963 850

243 Диагностика и лечение на лимфоми 3916 665

244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии 5719 570

245
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични 
заболявания, възникнали в детска възраст 566 880

246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 1200 665
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Код Номенклатура
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба  
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

247 Брахитерапия с ниски активности  67 327

248 Конвенционална телегаматерапия  343 640

249
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити из-
точници 546 1100

250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания    

250.1
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболява-
ния 3 дни престой без лъчехимиотерапия 2077 1850

250.2
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболява-
ния 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 1037 3700

251
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания 0 0

251.1
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 343 2700

251.2
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични за-
болявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 520 5400

252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 115 4500

253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 6381 51

254
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхеми-
чен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 267 360

255
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и 
след сърдечни интервенции 22 360

256
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции 
с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 277 400

257
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистира-
що/хронично/вегетативно състояние 17 100

258
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна 
система 137 330

259
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна 
система 94 353

260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа  1367 595

261
Физикална  терапия  и  рехабилитация  при  първични мускулни  увреждания  и 
спинална мускулна атрофия  25 353

262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 3800 482

263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 17316 330

264
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда 
и след оперативни интервенции 369 482

265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат  30237 330

266 Речева рехабилитация след ларингектомия 26 285

999
Наблюдение до  48 часа  в  стационарни  условия  след проведена  амбулаторна 
процедура 390 100

(2) Обемите за КП № 253 и КП № 257 са в брой леглодни. Обемите за КП № 254, КП № 255 
и КП № 256 са в брой случаи, като цената е за 10 леглодни. 

(3) За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“ 
по приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г., се заплаща 60 % от цената на съответната КП. 

(4) За случай по КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33, отчетен като АПр „Предсрочно изпъл-
нение на дейностите по КП …“ по приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г.,  се  заплаща 
цената на съответната КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33.“

4.5. В чл. 195 закупуваните от НЗОК обеми дейности по клинични процедури/процедури по 
Наредба № 40 от 2004 г. колона 3 от таблицата се изменя, както следва:
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„

Код
Номенклатура  

(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.
Коригиран обем 

(бр.)
1 2 3

  Клинични процедури/Процедури 333 475
01 Хрониохемодиализа 178 006
02 Перитонеална диализа с апарат 6 183
03 Перитонеална диализа без апарат 12 335
04 Диализно лечение при остри състояния 2 692
05 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания 27 011

06
Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хема-
тологични заболявания

32 532

07
Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с 
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

700

08 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане  244

09
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене

42 305

10
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентила-
ция и/или парентерално хранене

27 138

13 Позитронно-емисионна томография – компютърна томография (РЕТ/СТ) 2 684

14
Еднофотонна  емисионна  компютърна  томография  с  компютърна  томогра-
фия – SPECT/CT на хибриден скенер

1 643

15 Диспансерно наблюдение на муковисцидоза 1

17
Наблюдение при пациенти с нервномускулни заболявания на неинвазивна вен-
тилация

1

“
4.6. В чл. 196 закупуваните от НЗОК обеми дейности по КПр по приложение № 8 към чл. 1, 

ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. колона 3 от таблицата се изменя, както следва:
„

Код
Номенклатура  

(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран обем (бр.)
1 2 3

  Клинични процедури 124 911
01 Диализно лечение при остри състояния 4 669
02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане 715

03
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене

70 963

04
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентила-
ция и/или парентерално хранене

48 564

“
4.7. Създава се чл. 196а със следното съдържание:
„Чл. 196а. Националната здравноосигурителна каса през 2017 г. закупува следните обеми дей-

ности по КПр по приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. по цени, както следва:

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по 
Наредба № 2 от 

2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4
  Клинични процедури 65 751  
01 Диализно лечение при остри състояния 2 686 144
02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане 451 100
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по 
Наредба № 2 от 

2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

03
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация 
и/или парентерално хранене

37 982 426

04
Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация 
и/или парентерално хранене

24 632 155

“
4.8. В чл. 197 закупуваните от НЗОК обеми дейности по АПр по приложение № 7 към чл. 1, 

ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. колона 3 от таблицата се изменя, както следва:
„

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3

  Амбулаторни процедури 685 615

1 Хрониохемодиализа 363 933

2 Перитонеална диализа с апарат 12 023

3 Перитонеална диализа без апарат 23 566

4 Осигуряване  на  постоянен  достъп  за  провеждане  на  диализно  лечение  и 
химиотерапия 

257

5 Определяне  на  план  за  лечение  на  болни  с  онкологични  заболявания  от 
онкологична комисия

48 746

6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания 58 949

7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и 
при вродени хематологични заболявания

70 924

8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с 
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

1 649

9 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза 1

10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вен-
тилация

1

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 2 487

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 6 610

13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 687

14 Диагностика  и  определяне  на  терапевтично  поведение  на  заболявания  на 
хипофизата и надбъбрека

452

15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни 
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

34

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис 378

17 Диагностика и лечение на еритродермии  241

18 Оперативни  процедури  при  ушно-носно-гърлени  болести  с  малък  обем  и 
сложност

3 444

19 Оперативно отстраняване на катаракта 25 507

20 Хирургично лечение на глаукома 747

21 Хирургични интервенции  върху  окото и придатъците му  със  среден обем и 
сложност

7 459

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 6 242

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 2 023

24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  3

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 72
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.

Коригиран обем 
(бр.)

1 2 3

26 Амбулаторни хирургични процедури 687

27 Специфични изследвания при хематологични заболявания 757
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 14
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 325

30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1

31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система 18

32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 1 115

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 421

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 1 278

35 Сцинтиграфски изследвания 8 408

36
Позитроннo-емисионна  томография  с  компютърна  томография  (ПЕТ/КТ) 
(РЕТ/СТ)

6 501

37
Еднофотонна  емисионна  компютърна  томография  с  компютърна  томогра-
фия – SPECT/CT на хибриден скенер

2 761

38
Амбулаторно  наблюдение  и  проследяване  на  терапевтичния  отговор  при 
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, 
ал. 2 ЗЗО

26 894

“

4.9. Създава се чл. 197а със следното съдържание:
„Чл. 197а. Националната здравноосигурителна каса през 2017 г. закупува следните обеми дей-

ности по АПр по приложение № 7 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. по цени, както следва:

Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4
  Амбулаторни процедури 354 008  
01 Хрониохемодиализа 183 971 144
02 Перитонеална диализа с апарат 6 178 130
03 Перитонеална диализа без апарат 12 330 93

04 Осигуряване  на  постоянен  достъп  за  провеждане  на  диализно  лечение  и 
химиотерапия 

149 182

05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания 27 264 50

06 Системно лекарствено лечение при  злокачествени солидни тумори и хемато-
логични заболявания

30 394 150

07 Амбулаторно  наблюдение/диспансеризация  при  злокачествени  заболявания  и 
при вродени хематологични заболявания

34 935 130

08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с 
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

844 250

09 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза 1 45

10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вен-
тилация

1 160

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 2 616 91

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 3 282 266

13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 297 154

14 Диагностика  и  определяне  на  терапевтично  поведение  на  заболявания  на 
хипофизата и надбъбрека

416 210
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Код Номенклатура  
(по Наредба № 2 от 2016 г.)

Дейности по Наредба 
№ 2 от 2016 г.
Обем 
(бр.)

Цени 
(лв.)

1 2 3 4

15
Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни 
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

28 150

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис 182 32

17 Диагностика и лечение на еритродермии  151 26

18
Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната 
област с малък обем и сложност

4 173 250

19 Оперативно отстраняване на катаракта 13 477 360

20 Хирургично лечение на глаукома 362 390

21
Оперативни  интервенции  върху  окото  и  придатъците  му  със  среден  обем  и 
сложност

2 756 150

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 3 047 193

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 1 186 256

24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  2 144

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 14 58

26 Амбулаторни хирургични процедури 225 85

27 Специфични изследвания при хематологични заболявания 39 250

28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 113 25

29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 20 24

30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1 24

31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система 9 50

32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор 558 50

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 6 12

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 2 055 120

35 Сцинтиграфски изследвания 3 750 70

36
Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) 
(РЕТ/СТ)

3 387 2 000

37
Еднофотонна  емисионна  компютърна  томография  с  компютърна  томогра-
фия – SPECT/CT на хибриден скенер

1 330 350

38
Амбулаторно  наблюдение  и  проследяване  на  терапевтичния  отговор  при 
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, 
ал. 2 ЗЗО

13 447 22

42
Амбулаторно  наблюдение/диспансеризация  на  пациенти  с  тежкопротичащи 
възпалителни полиартропатии и спондилопатии

1 012 90

“
4.10. В чл. 198 закупуваните от НЗОК обеми ВСМД по Наредба № 40 от 2004 г. колона 3 от 

таблицата се изменя, както следва:
„

Код Номенклатура  
(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

  ВСМД 5 143

04_06 Ганглионектомия 16

04_80 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 114

21_02 Задна назална тампонада 16
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Код
Номенклатура  

(по Наредба № 40 от 2004 г.)

Дейности по Наредба 
№ 40 от 2004 г.

Коригиран обем (бр.)

1 2 3

21_71 Закрито наместване на носна фрактура 1

33_24 Фибробронхоскопия със/без биопсия 1

33_26
Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или 
ехографски контрол

1

33_93
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на бял дроб

1

34_04 Дренаж на плеврална кухина – затворен 1

34_24 Трансторакална плеврална биопсия 1

34_25
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на медиастинум

1

34_71 Първична херметизация на гръдна стена 1

38_93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа 1

50_11
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на черен дроб

8

52_11
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на панкреас

1

55_23 Вземане на биопсичен материал от бъбрек 1

55_92
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на бъбреци

1

61_0 Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис 1

61_11 Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис 1

62_0 Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус 1

63_91 Аспирация на сперматоцеле 1

65_91
Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол 
на яйчници или телесни кухини

6

83_02 Миотомия 1

83_03 Бурзотомия 5

83_14 Фасциотомия 25

83_5 Бурзектомия 2

83_65 Шев на мускули (фасции) при травми 28

84_40 Напасване на протеза на горен или долен крайник 1

86_59
Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта 
на шията и главата

168

91_80 Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология 23

91_90 Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология 17

92_01 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 407

92_03 Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ 194

92_05 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI 111

92_14 Костна сцинтиграфия 3 492

92_15 Белодробна сцинтиграфия 140

93_22 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 4

95_41 Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия 342

96_59 Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции 1

99_25 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 6
“
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4.11. В чл. 199 ал. 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК 

закупува медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, 
т. 2 ЗЗО в рамките на обемите по чл. 193 – 
198 и в съответствие с бюджета на НЗОК за 
2016 г. и 2017 г.“

4.12. В чл. 201 се правят следните допъл-
нения:

4.12.1. В ал. 1, т. 2 след думите „§ 2, ал. 1 
ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и съгласно § 2, 
ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

4.12.2. В ал. 1, т. 3 след думите „съгласно 
§ 8,  ал. 1  ЗБНЗОК  за  2016  г.“  се  добавя  „и 
съгласно § 8, ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

4.12.3. В ал. 2 след думите „по реда на § 2 
ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и по реда на 
§ 2 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

4.12.4. В ал. 3 след думите „по реда на § 2 
ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и по реда на 
§ 2 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

5. В раздел VII „Методика за закупуване на 
дейностите в болничната медицинска помощ“:

5.1.  В  чл. 206,  ал. 1  се  добавя  т. 18  със 
следното съдържание:

„18. за АПр № 42 – до 4 пъти годишно на 
едно ЗОЛ.“

5.2.  В  чл. 209,  ал. 1  се  добавя  т. 13  със 
следното съдържание:

„13. амбулаторна процедура № 42 в рамките 
на същия болничен престой по КП № 90.“

5.3. В чл. 209, ал. 2 се добавя т. 4 със след-
ното съдържание:

„4. амбулаторна процедура № 42 в рамките 
на един отчетен период по КП № 90.“

5.4. В чл. 217,  ал. 12,  т. 1,  буква „г“  след 
думите „на ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и 
на ЗБНЗОК за 2017 г.“.

5.5. В чл. 221 се правят следните изменения 
и допълнения: 

5.5.1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Съгласно чл. 4 ЗБНЗОК за 2016 г. и чл. 4 

ЗБНЗОК за 2017 г. НС на НЗОК утвърждава 
за  всяка  РЗОК  обща  годишна  стойност  на 
разходите за здравноосигурителни плащания 
за  заплащане  на  изпълнителите  на  БМП, 
разпределена по месеци  за  заплащане през 
бюджетната 2016 г. за периодите на извърш-
ване на дейността (м. декември 2015 г. – м. 
ноември  2016 г.)  и  през  бюджетната  2017 г. 
за  периодите  на  извършване  на  дейността 
(м. декември 2016 г. – м. март 2017 г.).“

5.5.2.  В  ал. 2  думите  „и  обемите“  се  за-
личават. 

5.5.3. Алинея 3 се изменя така:
„(3)  Директорите  на  РЗОК  разпределят 

утвърдените по ал. 1 стойности на разходите 
по изпълнители на БМП за съответната РЗОК 
по месеци.“

5.5.4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Директорът на РЗОК сключва договори 

с изпълнителите на БМП за  закупуване на 
видове медицински  дейности  в  рамките  на 
утвърдените  за  съответната  РЗОК  по  ал. 1 
стойности. За всеки изпълнител в приложение 
№ 2 към договора с НЗОК съгласно чл. 20, 
ал. 4, т. 2 се определя месечна стойност по 
видове дейности при условията и по реда на 
правилата по чл. 4, ал. 3 ЗБНЗОК за 2016 г. 
и чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2017 г.“

5.5.5. В ал. 9 думите „обеми и“ се заличават. 
5.5.6. Алинея 17 се изменя така:
„(17) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава 

корекции по стойностите на РЗОК по реда на 
правилата по чл. 4, ал. 3 ЗБНЗОК за 2016 г. 
и чл. 4,  ал. 4 ЗБНЗОК за  2017 г.  в  рамките 
на бюджета на НЗОК за 2016 г. и за 2017 г.“

5.5.7. В ал. 18, изречение първо след думите 
„ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и на ЗБНЗОК 
за 2017 г.“, а в изречение второ след думите 
„в ЗБНЗОК за 2016 г.“ се добавя „и в ЗБНЗОК 
за 2017 г.“.

6. В раздел Х „Документация и докумен-
тооборот за изпълнители на болнична помощ 
по клинични пътеки, амбулаторни процедури 
и клинични процедури“, в чл. 237, т. 4 след 
думите „§ 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2016 г.“ се до-
бавя „и по § 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.“,  а 
след думите „§ 7, ал. 1 ЗБНЗОК за 2016 г.“ се 
добавя „и по § 8, ал. 1 ЗБНЗОК за 2017 г.“.

§ 8. В специалната част, глава четиринаде-
сета „Условия и ред за контрол по изпълнени-
ето на договорите за оказване на медицинска 
помощ“,  се  правят  следните  изменения  и 
допълнения:

1. В чл. 248, ал. 3 след думата „директор“ 
се  добавя  „или  на  оправомощено  от  него 
длъжностно лице“.

2. В чл. 249, ал. 1 след думата „проверки“ 
се  добавя  „на  територията  на  съответната 
РЗОК или“.

§ 9. В § 1 на допълнителната разпоредба в 
т. 1 се правят следните допълнения:

1.  В  буква  „б“  след  думите  „§ 2,  ал. 1  
ЗБНЗОК  за  2016 г.“  се  добавя  „и  § 2,  ал. 1 
ЗБНЗОК за 2017 г.“.

2.  В  буква  „в“  след  думите  „§ 8,  ал. 1  
ЗБНЗОК  за  2016 г.“  се  добавя  „§ 8,  ал. 1  
ЗБНЗОК за 2017 г.“.

§ 10. В приложение № 1 „Първични меди-
цински документи по решението“:

1.  „Карта  за  профилактика  на  ЗОЛ  над 
18 години“ се заменя с „Карта за оценка на 
рисковите фактори за развитие на заболяване“, 
както следва:

„КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ

Kъм амбулаторен лист №/дата

Лекар (УИН, РЦЗ/РЗИ номер на лечебното заведение)

Пациент (ЕГН, идентификационен номер)
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ЛИЧНА АНАМНЕЗА

c  тютюнопушене (Z72.0)
  cc   брой цигари дневно
c  заседнал начин на живот (< 30 мин. физичес-

ка активност на ден) (Z72.3)
c  аденом/и на дебелото черво
c  полипи на дебелото черво (D12.6)
c  колоректален карцином (C19)
c  болест на Crohn (К50)
c  улцерозен колит (К51)
c  цьолиакия (К90.0)
c  захарен диабет тип
  c  тип 1 (E10)            c  тип 2 (E11)
c  предшестващи данни за дислипидемия (R94.8)
c  ежедневна консумация на плодове и зеленчу-

ци (поне 100 г)
c  редовен прием на антихипертензивни медика-

менти сега или в миналото
c  повишена кръвна захар в миналото

Жени
c  ≥ 3 износени бременности или първо раждане 

на възраст ≤ 17 г.
c  продължителна (повече от 5 години) употреба 

на естрогени (контрацептиви или хормонална 
заместителна терапия) (Z92.0)

c  имуносупресирани (D80 – D89)
c  неваксинирани  срещу  HPV  (за  възрастовата 

група ≥ 18 и ≤ 25 г.) + един от изброените 
рискови фактори

c  лекуван друг карцином 
c  доброкачествена дисплазия на млечната жле-

за (N60)
c  ранно менархе (≤ 10-годишна възраст)
c  първо раждане на възраст ≥ 35 г.

Мъже
c  PSA > 4.0 ng/ml при мъже над 40 г.

ФАМИЛНА АНАМНЕЗА

c  диабет тип 2 или тип 1 (дядо, баба, леля, вуйчо или 
първи братовчед) (Z83.3)

c  диабет  тип  2  или  тип  1  (родител,  брат,  сестра, 
собствено дете) (Z83.3)

c  ранно (под 55 г. за мъже – баща, брат, и под 65 г. 
за жени – майка, сестра) заболяване на сърдечно-
съдовата система (ИБС и МСБ) (Z82.4)

c  майка или сестра с РМШ (Z80.4)
c  рак  на  ректосигмоидалната  област  при  един  от 

родителите, братя, сестри, деца или двама от баба, 
дядо,  леля,  чичо,  първи  братовчед,  племенник 
(Z80.0)

c  рак  на  млечната  жлеза  при  майка,  сестра  или 
дъщеря (Z80.3)

c  карцином на простатата (баща, брат) при мъже над 
40 години (Z80.4)

ОБЕКТИВЕН СТАТУС
Възраст      cc

Пол      c

Ръст      ccc см
Тегло      ccc кг
Обиколка на талия  ccc см
Артериално налягане:
Систолно  ccc mm Hg
Диастолно  ccc mm Hg
ИТМ  cc кг/м2

МДИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД
За лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диа-
бет, ХБН, които подлежат на оценка на риска по SCORE 
(мъже 40 – 65 г. и жени 50 – 65 г.):

Общ холестерол  cc,cc mmol/l

HDL-холестерол cc,cc mmol/l

Триглицериди  cc,cc mmol/l
Non-HDL-холестерол  cc,cc mmol/l
(изчислен)
LDL-холестерол (изчислен) cc,cc mmol/l
Кръвна захар (при FINDRISK ≥ 12 т.)  cc,cc mmol/l 
PSA  ccc,cc ng/ml

ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ 
РИСК (SCORE)

cc  (нисък, умерен, висок, много висок)

ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА 
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (FINDRISK)

cc  (нисък, умерен, висок, много висок)

“



СТР.   70   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  8

2. В „Лист за диспансерно наблюдение“ (бл. 
МЗ – НЗОК № 9) в указанията за попълване 
на документа се правят следните допълнения: 

2.1. В т. 4.1 „Дата, час – дата и час на пре-
гледа“ се добавя трето тире „- за лица с тежко 
протичащи  възпалителни  полиатропатии  и 
спондилопатии за АПр № 42“.

2.2. В „Основна диагноза“ при (Z09.7) след 
думата „муковисцидоза“ се поставя запетая 
и се добавя „тежко протичащи възпалителни 
полиатропатии и спондилопатии“.

§ 11. В приложение № 5 „Изисквания на 
НЗОК  за  сключване  на  договор  с  лечебни 
заведения за оказване на първична извънбол-
нична медицинска помощ по решението“ се 
правят следните изменения:

1.  В  т. ІІІ  „Профилактика  на  заболява-
нията“:

1.1. В т. 1 думите „Наредба № 39 от 2004 г. 
за профилактичните прегледи и диспансери-
зацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.)“ се заменят 
с  „наредбата  по  чл. 30,  ал. 3  от  Закона  за 
здравето“.

1.2. Точки 1.4 и 1.5 се изменят така:
„1.4.  попълване  на  карта  за  оценка  на 

рискови фактори за развитие на заболяване;
1.5. формиране, на базата на резултатите 

от профилактичните прегледи на лицата над 
18 години, на групи от населението с рискови 
фактори за развитие на заболяване с цел про-
филактика на социалнозначими и приоритетни 
за  страната  заболявания – сърдечно-съдови 
заболявания, захарен диабет и злокачествени 
новообразувания, съгласно наредбата по чл. 30, 
ал. 3 от Закона за здравето:

1.5.1. за групите с рискови фактори за раз-
витие на заболяване по т. 1.5:

1.5.1.1.  оценка  на  рисковите  фактори  за 
здравето на пациента;

1.5.1.2. оценка на вредни навици, водещи 
до увреждане на здравето;

1.5.1.3.  оценка  на  риска  за  развитие  на 
сърдечно-съдово заболяване и захарен диабет;

1.5.2.  на базата на оценките по  т. 1.5.1.1, 
1.5.1.2 и 1.5.1.3 – включване в група на лица с 
рискови фактори за развитие на заболяване и:

1.5.2.1. информиране на пациента за рис-
ковите фактори за развитие на заболяване;

1.5.2.2.  обучение  за  самонаблюдение  и 
контрол за установяване на ранни признаци 
на заболяване;

1.5.2.3. препоръки за начина на живот – хра-
нене, двигателна активност, преустановяване 
на  вредни  навици,  намаляване  на  нервно-
психическото напрежение;

1.5.2.4.  преценка  на  необходимостта  от 
консултация с друг лекар специалист и назна-
чаване на допълнителни медико-диагностични 
изследвания;

1.5.2.5.  проследяване  на  динамиката  в 
оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и 1.5.1.3.“

2. Точка ІV „Диспансеризация“ се изменя 
така:

„ІV. Диспансеризация

89.09 1.  Диспансеризация  на  лица  със  заболя-
вания,  наблюдавани от  общопрактикуващ 
лекар, или  със  заболявания,  за които  съ-
гласно наредбата по чл. 30, ал. 3 от Зако-
на за здравето се допуска наблюдение от 
общопрактикуващия лекар или друг лекар 
специалист, в т. ч. по избор на пациента:

1.1. диспансеризация на лица с едно забо-
ляване;

1.2.  диспансеризация на  лица  с  две  забо-
лявания;

1.3. диспансеризация на лица с повече от 
две заболявания.

2. Проследяване на резултатите от прове-
дената  диспансеризация  за  диспансеризи-
раните от тях лица.

“
§ 12. В приложение № 6 „Изисквания на 

НЗОК  за  сключване  на  договор  с  лечебни 
заведения  за  оказване  на  специализирана 
извънболнична медицинска помощ по реше-
нието“ се правят следните изменения:

1.  В  т. ІІІ  „Профилактика  на  заболява-
нията“:

1.1. В т. 1 думите „Наредба № 39 от 2004 г. 
за профилактичните прегледи и диспансери-
зацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.)“ се заменят 
с  „наредбата  по  чл. 30,  ал. 3  от  Закона  за 
здравето“.

1.2. Точка 1.3 се изменя така:
„1.3. специализирани профилактични пре-

гледи на лица от  групи  с риск от развитие 
на заболяване, формирани от лекари от пър-
вичната извънболнична медицинска помощ, 
насочени от тях за профилактичен преглед;“.

2. Точка ІV „Диспансеризация“ се изменя 
така:

„ІV. Диспансеризация

89.09
Диспансеризация на лица със заболявания, 
съгласно наредбата по чл. 30, ал. 3 от За-
кона за здравето“

“
§ 13. Приложение № 7 „Пакет дейности и 

изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризи-
рани от ОПЛ по решението“ се отменя и се 
създава ново приложение № 7а към настоящо-
то решение със следното наименование: „Па-
кет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, 
диспансеризирани от ОПЛ по решението“. 

§ 14. Приложение № 8 „Дейности на ОПЛ 
по  имунопрофилактика,  програма  „Детско 
здравеопазване“, профилактични прегледи на 
ЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи 
при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино 
здравеопазване“ по решението“ се отменя и се 
създава ново приложение № 8а към настоящото 
решение със следното наименование: „Дейности 
на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Дет-
ско здравеопазване“, профилактични прегледи 
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от 
лица с рискови фактори за развитие на заболя-
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ване при ЗОЛ над 18 години, профилактични 
дейности  при  ЗОЛ над  18  години  с  рискови 
фактори за развитие на заболяване и програма 
„Майчино здравеопазване“ по решението“.

§ 15. Приложение № 9 „Пакет дейности и 
изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризи-
рани от лекар  специалист по решението“  се 
отменя и  се  създава ново приложение № 9а 
към  настоящото  решение  със  следното  наи-
менование:  „Пакет  дейности  и  изследвания 
на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар 
специалист по решението“.

§ 16. Приложение № 10 „Дейности на ле-
каря специалист по „Педиатрия“ по програма 
„Детско здравеопазване“, на лекаря специалист 
по „Акушерство и гинекология“ по програма 
„Майчино  здравеопазване“  и  на  лекаря  спе-
циалист по профилактика на ЗОЛ от рискови 
групи по решението“ се отменя и се създава 
ново приложение № 10а към настоящото ре-
шение със следното наименование: „Дейности 
на  лекаря  специалист  по  „Педиатрия“  по 
програма „Детско здравеопазване“, на лекаря 
специалист  по  „Акушерство  и  гинекология“ 
по програма „Майчино здравеопазване“ и на 
лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ 
над 18 години с рискови фактори за развитие 
на заболяване по решението“.

§ 17. В приложение № 21 навсякъде думите 
„приложение № 10 от Наредба № 39 от 2004 г.“ 
се  заменят  с  „приложение № 14  на Наредба 
№ 8 от 2016 г.“, а думите „приложение № 11 от 
Наредба № 39 от 2004 г.“ се заменят с „прило-
жение № 15 на Наредба № 8 от 2016 г.“.

§ 18. В приложение № 22 навсякъде думите 
„приложение № 12 от Наредба № 39 от 2004 г.“ 
се  заменят  с  „приложение № 16  на Наредба 
№ 8 от 2016 г.“, а думите „приложение № 13 от 
Наредба № 39 от 2004 г.“ се заменят с „прило-
жение № 17 на Наредба № 8 от 2016 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) Настоящото решение за изменение 

и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 
29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от 
Закона за здравното осигуряване на Надзорния 
съвет на Националната здравноосигурителна 
каса влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изклю-
чение  на  § 5,  т. 3.3,  т. 3.5,  т. 3.7  и  § 7,  т. 4.2, 
т. 4.3,  т. 4.5,  т. 4.6,  т. 4.8,  т. 4.10,  които  са  в 
сила за 2016 г.

(2) Параграф 5, т. 3.4, т. 3.6, т. 3.8, § 7, т. 4.4, 
т. 4.7, т. 4.9, както плащанията по § 5, т. 3.1 и § 7, 
т. 4.1 са в сила за периода от 1 януари 2017 г. до 
30 април 2017 г. В случай че не бъде подписан 
НРД 2017 г. за медицинските дейности, Надзор-
ният съвет на НЗОК определя обеми и цени на 
медицинските дейности за срока на действие 
на ЗБНЗОК за 2017 г. с решение за изменение 
и допълнение на настоящото решение.

(3) За медицинските дейности от 1 януари 
2017 г.  се  прилагат  настоящото  решение  за 
изменение  и  допълнение  на  Решение № РД-

НС-04-24-1  от  29.03.2016 г.  на  НС  на  НЗОК, 
Решение № РД-НС-04-24-1  от  29.03.2016 г.  на 
НС на НЗОК, доколкото не е изменено с на-
стоящото  решение  и  НРД  за  медицинските 
дейности за 2015 г., доколкото не е изменен с 
настоящото решение за изменение и допълнение 
на  Решение № РД-НС-04-24-8  от  29.03.2016 г. 
на НС на НЗОК. 

§ 20. Неразделна част от настоящото реше-
ние са следните приложения, които се обна-
родват  в  притурка  към  „Държавен  вестник“ 
и  се  публикуват  на  официалната  интернет 
страница на НЗОК:

приложение № 7а „Пакет дейности и изслед-
вания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от 
ОПЛ по решението“;

приложение № 8а  „Дейности  на  ОПЛ  по 
имунопрофилактика, програма „Детско здра-
веопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ 
над 18 години, формиране на групи от лица с 
рискови фактори за развитие на заболяване при 
ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности 
при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за 
развитие на заболяване и програма „Майчино 
здравеопазване“ по решението“;

приложение № 9а „Пакет дейности и изслед-
вания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от 
лекар специалист по решението“;

приложение  № 10а  „Дейности  на  лекаря 
специалист по „Педиатрия“ по програма „Дет-
ско  здравеопазване“,  на  лекаря  специалист 
по „Акушерство и гинекология“ по програма 
„Майчино здравеопазване“ и на лекаря специ-
алист по профилактика на ЗОЛ над 18 години 
с рискови фактори за развитие на заболяване 
по решението“;

приложение № 12а „Амбулаторна процедура 
№ 42 по решението“.

§ 21. Настоящото решение за изменение и 
допълнение  на  Решение № РД-НС-04-24-1  от 
29.03.2016 г.  на НС  на НЗОК  се  сключва  на 
основание чл. 54, ал. 9 ЗЗО, съгласува се и се 
обнародва от министъра на здравеопазването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 11 
ЗЗО и се публикува на официалната интернет 
страница на НЗОК.
Председател на Надзорния съвет на НЗОК: 

Д-р Ваньо Шарков
Членове на Надзорния съвет на НЗОК: 

Бойко Атанасов 
Д-р Бойко Пенков 

Димитър Евлогиев 
Д-р Иван Кокалов 

Тома Томов 
Боян Бойчев 

Проф. д-р Красимир Гигов 
Адв. Пламен Таушанов 

Съгласувал: министър на здравеопазването: 
Д-р Петър Москов
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 105 от 2006 г. за условията и реда 
за създаване, поддържане, достъп и ползване 
на Интегрираната система за администри-
ране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; 
изм., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 21 
и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 
от 2015 г.; изм. с Решение № 1155 на ВАС от 
2.02.2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм. и доп., 

бр. 90 от 2015 г.)

§ 1. Създава се чл. 16:
„Чл. 16. Специализираният слой „Площи, 

допустими за подпомагане“ се обновява 
ежегодно и чрез проверка на възражения 
съгласно чл. 16г.“

§ 2. Членове 16б, 16в и 16г се изменят така:
„Чл. 16б. (1) Всяка година след приключ

ване на обновяването по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2 
министърът на земеделието и храните одоб
рява със заповед проект на специализиран 
слой „Площи, допустими за подпомагане“, 
която се публикува на интернет страниците 
на Министерството на земеделието и храните 
и Държавен фонд „Земеделие“.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват и 
срокът и начинът за подаване на възраже
ния по чл. 16в срещу обхвата на проекта на 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“.

Чл. 16в. (1) Земеделските стопани могат 
да се запознаят с обхвата на проекта на 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“ в общинската служба по земе
делие по местонахождението на площите чрез 
преглед на съответните физически блокове 
или части от тях върху ЦОФК. Служителите 
от общинската служба по земеделие оказват 
съдействие на земеделските стопани при из
вършване на прегледа.

(2) В срока по чл. 16б, ал. 2 земеделските 
стопани могат да подават до министъра на 
земеделието и храните чрез областната ди
рекция „Земеделие“ възражения по образец 
чрез автоматично генериране от интернет 
страницата на Държавен фонд „Земеделие“. 
При подаване на възражения земеделските 
стопани сами или със съдействието на слу
жител от общинската служба по земеделие 
посочват идентификаторите на парцелите, 
които са предмет на възражението.

Чл. 16г. (1) След проверка на получените 
възражения и отстраняване на установени 
непълноти и грешки Министерството на 
земеделието и храните изготвя окончателен 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“. 

(2) Проверката по ал. 1 се извършва чрез 
преглед на коректността на:

1. извършената дешифрация, когато съ
ответните площи попадат под актуално за 
годината заснемане; 

2. извършената теренна проверка и нанася
нето на констатациите от нея в базата данни 
на СИЗП, когато съответните физически 
блокове са определени за теренна проверка.

(3) Резултатите от извършените проверки 
на възраженията се публикуват на интернет 
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

(4) Министърът на земеделието и храните 
одобрява или изменя със заповед окончателния 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“. Заповедта се изпраща за обна
родване в „Държавен вестник“ и се публикува 
на интернет страниците на Министерството 
на земеделието и храните и на Държавен 
фонд „Земеделие“.

(5) Въз основа на одобрения от минис
търа на земеделието и храните окончателен 
специализиран слой „Площи, допустими за 
подпомагане“ РА извършва финална отори
зация и плащания на площ за съответната 
кампания и приема заявления за подпомагане 
през следващата кампания.“

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

обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Десислава Танева

368

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на 
имоти от жилищния фонд на Министерството 
на отбраната и за изплащане на компенса-
ционни суми на военнослужещите и цивил-
ните служители, които живеят при условията 
на свободно договаряне (обн., ДВ, бр. 62 от 
2010 г.; изм., бр. 3, 20 и 76 от 2011 г.; попр., 
бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2012 г., 
бр. 80 от 2015 г.; доп., бр. 97 от 2015 г.; изм., 
бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2016 г.)

§ 1. В § 1, т. 6, буква „б“ от допълнителнaта 
разпоредбa след думите „техните заместници“ 
се добавя „главните секретари“ и се поставя 
запетая.

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

обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Николай Ненчев

315
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Наредба за изменение на Наредба № Н-28 от 
2010 г. за критериите, условията и реда за 
атестиране на военнослужещите от Минис-
терството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., 
бр. 14 от 2014 г.; доп., бр. 77 от 2014 г.; изм. и 
доп., бр. 25 и 97 от 2015 г. и бр. 10 от 2016 г.)

§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Атестирането на военнослу

жещите обхваща периода на изпълнение на 
длъжността от 1 януари до 31 декември на 
съответната година.

(2) Процесът по атестирането на военно
служещите включва следните последователни 
етапи и срокове за изпълнение:

1. съвместно определяне на професионал
ните компетентности и личностни характе
ристики, които ще се оценяват през атеста
ционния период, конкретните задължения, 
отговорности и цели от атестираните офицери, 
офицерски кандидати и сержанти (старшини) 
и атестиращия – от 1 януари до 31 януари на 
съответната година;

2. провеждане на междинни срещи за 
отчитане на степента на изпълнение на кон
кретните задължения, отговорности и цели 

и актуализирането им, при необходимост, от 
атестирания военнослужещ (офицер, офи
церски кандидат или сержант (старшина) и 
атестиращия – от 1 март до 30 септември на 
съответната година;

3. нанасяне на оценките от длъжностните 
лица по чл. 15 – от 1 февруари до 31 декември 
на съответната година;

4. определяне на оценките от атестиращия 
и самооценките от атестирания – от 1 до 
31 декември на съответната година;

5. определяне на очакванията на атести
рания и препоръките за професионалното му 
развитие от атестиращия – от 1 до 31 декември 
на съответната година;

6. формиране на крайните оценки от стар
шия атестиращ, определяне на потенциала 
и запознаване на атестираните с резултати
те – от 1 до 31 януари на следващата кален
дарна година;

7. въвеждане на данните по чл. 12 – от 
1 януари до 31 март на следващата кален
дарна година.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.02.2017 г.

Министър:  
Николай Ненчев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-710 
от 7 декември 2016 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разно
образие поради обстоятелството, че е изсъхнало:

1. Заличавам от Държавния регистър на 
защитените природни обекти вековно дърво от 
вида смърч (Picea abies), намиращо се в отдел 149, 
подотдел „ж“, землището на гр. Банско, община 
Банско, област Благоевград, обявено със Заповед 
№ 715 от 12.03.1975 г. на Министерството на горите 
и опазване на природната среда. Вековното дърво 
е заведено в Държавния регистър на защитените 
природни обекти под № 695.

2. Промяната да се отрази в регистрите по 
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното раз
нообразие. 

Заповедта подлежи на обжалванe по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Ив. Василева

371

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-2  
от 5 януари 2017 г.

На основание § 124 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за устройство на тери
торията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) 
и чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 (в редакцията є преди 
изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ бр. 82 от 
2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136, 
ал. 1 (в редакцията є преди изменение и допъл
нение на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, 
ал. 3 ЗУТ (в редакцията є преди изменение и 
допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) пред
вид обстоятелството, че курортен комплекс 
(КК) „Пампорово“ е селищно образувание от 
национално значение съгласно Решение № 45 от 
25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република 
България, заявление вх. № АУ 1447 от 17.11.2016 г. 
на възложителите, съсобственици на поземлен 
имот (ПИ) 80371.169.14, намиращ се в земл. на 
гр. Чепеларе, КК „Пампорово“, община Чепе
ларе, по силата на нотариален акт за продажба 
на недвижим имот № 86, том І, дело № 96 от 
2005 г., нотариален акт за покупкопродажба на 
недвижим имот № 20, том І, дело № 20 от 2006 г., 
нотариален акт за взаимно учредяване на право 

на строеж на сгради в съсобствен урегулиран по
землен имот № 189, том ІІ, дело № 378 от 2007 г., 
нотариален акт за прехвърляне на идеална част 
от УПИ и учредяване право на строеж срещу 
задължение за построяване на сграда № 190, 
том ІІ, дело № 379 от 2007 г. и актуална скица 
на Агенцията по геодезия, картография и кадас
тър – Смолян, № 1542463301.10.2015 г., писмо 
изх. № АУ104 от 24.06.2010 г. на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ) за разрешаване изработването на под
робен устройствен план – изменение на плана за 
регулация и застрояване, писмо изх. № ОВОС930 
от 7.06.2011 г. на Министерството на околната 
среда и водите, писмо на Община Чепеларе от 
26.09.2011 г. относно наличието на картотекирана 
растителност, писмо на Община Чепеларе № 04
0175 от 24.10.2012 г. за непостъпили възражения, 
становища на специализираните контролни органи 
и експлоатационните дружества, Решение № 177, 
взето с протокол № 13 от 20.09.2012 г. на Общин
ския съвет – гр. Чепеларе, решения по протокол 
№ УТНЕ010223 от 6.12.2016 г. на Националния 
експертен съвет по устройство на територията 
и регионална политика при МРРБ и Заповед 
№ РД021543 от 17.03.2015 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството одоб
рявам подробен устройствен план – изменение на 
плана за регулация и застрояване за УПИ І169.14 
с отреждане ,,За база за отдих“, с показатели за 
застрояване в устройствена зона ,,Ок“: плътност 
на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, мин. озеленена 
площ – 50 %, кота корниз – до 12 м (4 етажа), 
и УПИ V169.14 с отреждане „За търговска дей
ност“, с показатели за застрояване в устройствена 
зона „Об6“: плътност на застрояване – 30 %, 
Кинт. – 1, мин. озеленена площ – 50 %, кота 
корниз 7 м (2 етажа), намиращи се в кв. 169 по 
плана на КК ,,Пампорово“, община Чепеларе, 
съгласно приетата графична и текстова част на 
документацията, представляваща неразделна част 
от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връз
ка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Смолян, в 30дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството. 

За министър:  
Н. Нанков

494

ОБЩИНА ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 296 
от 27 септември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, 
решение по т. 14 от протокол № 15 от 15.09.2016 г. 
на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията и докладна записка Общинският 
съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване за промя
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на предназначението на част от ПИ 12259.488.20, 
местност „Серчовец“, в землището на гр. Враца и 
обособяване на нов УПИ 12259.488.38 за изграж
дане на сграда за съхранение на селскостопанска 
продукция, собственост на дружеството. 

Решението може да бъде обжалвано от за
интересуваните лица чрез Община Враца пред 
Административния съд Враца в 14дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател:  
Р. Антов

503

РЕШЕНИЕ № 315 
от 24 октомври 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, 
решение по т. 1 от протокол № 18 от 21.10.2016 г. 
на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията и докладна записка Общинският 
съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява проект на подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за имоти 
от КВС в землището на с. Девене, община Враца, 
№ 20376.0.335, 20376.0.341; 20376.0.345; 20376.0.347; 
20376.0.348; 20376.0.349; 20376.0.354; 20376.0.366; 
20376.0.569 и 20376.0.570, представляващи полски 
пътища, за изграждане на водопроводни трасе
та за имоти № 20376.0.65; 20376.0.77; 20376.0.87; 
20376.0.106; 20376.0.107; 20376.0.108, представлява
щи ниви, предвидени за напояване.

Решението може да бъде обжалвано от за
интересуваните лица чрез Община Враца пред 
Административния съд – Враца, в 14дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател:  
Р. Антов

316

ОБЩИНА ГУРКОВО

РЕШЕНИЕ № 214 
от 22 декември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гур
ково, реши:

Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура) за 
далекосъобщителна мрежа за предоставяне на 
електронни съобщителни услуги – подземно трасе 
в извънурбанизираната територия на гр. Гурково, 
преминаващо през поземлени имоти, общинска 
собственост: ПИ с идентификатор 18157.83.498, 
18157.125.738, 18157.125.752 и 18157.270.17 по КК 
на гр. Гурково.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Нейков

317

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

РЕШЕНИЕ № 275 
от 6 януари 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Долна Митрополия, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план на линейни обекти на 
техническата инфраструктура извън границите на 
населените места и селищни образования – ел. 
захранване НН и водопровод ∅ 63 мм за позем
лен имот № 100080 в землището на с. Подем, с 
възложител ЕТ „Рубин – Румен Иванов“, с. Подем.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Плевен, чрез Община Долна 
Митрополия. 

Председател:  
П. Петров

347

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 270 
от 29 септември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ Общин
ският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява парцеларен план на подземен 
водопровод за осигуряване на водоснабдяване 
на поземлен имот (ПИ) № 060011 от 5,422 дка, 
землище с. Кънчево, с начин на трайно ползва
не – „Бензиностанция“, собственост на Алейдин 
Реджепов Мемишев. Трасето преминава през 
ПИ № 000116 – IV клас път, публична общин
ска собственост, и ПИ № 057014 – „Пасище, 
мера“ – публична общинска собственост, землище 
Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, и е с дължина 295 м  
и сервитут 177 кв. м.

Настоящият акт може да се върне за ново 
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, 
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от полу
чаването му.

Решението може да се обжалва в 14дневен 
срок пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: 
Н. Златанов

430

РЕШЕНИЕ № 326 
от 30 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:

Одобрява парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии – трасе на кабел за 
присъединяване към електропреносната мрежа 
на поземлени имоти, частна собственост, както 
следва:
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В местност Кюклюка, землище на с. Кънчево, 
община Казанлък, ЕКАТТЕ 40868 – ПИ № 516005 
и № 516006 – НТП: стопански двор, собственост 
на Николай Косев Кънчев, и ПИ № 057010 – с 
НТП: строителни материали, собственост на 
Пеньо Костадинов Димитров.

В местност Манда гьол, землище на с. Кън
чево, ЕКАТТЕ 40868 –  ПИ № 060021 – с НТП: 
нива, собственост на Донка Генчева Костова, ПИ 
№ 060011 – с НТП: бензиностанция, собственост 
на Алейдин Реджепов Мемишев, ПИ № 059010 – с 
НТП: нива, собственост на Баръш Мехмед Молла.

Подземният електропровод ще преминава 
през ПИ – частна общинска собственост: ПИ 
№ 057049 – с НТП: друг вид зелени площи, и 
имоти публична общинска собственост: ПИ 
№ 057050 – с НТП: местен път, ПИ № 000200 и 
ПИ № 000116 – с НТП: път IV клас, ПИ № 000115 
и ПИ № 000246 – с НТП: полски път, землище 
на с. Кънчево, община Казанлък, ЕКАТТЕ 40868.

Дължината на електропровода е 507 м, а 
площ та на сервитута 1010 кв. м.

Настоящият акт може да се върне за ново 
обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, 
изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от полу
чаването му.

Решението може да се обжалва в 14дневен 
срок пред Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

431

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 213 
от 31 октомври 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 във 
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК Общинският 
съвет – гр. Пазарджик, реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура 
за продажба по реда на ЗПСК на общински 
нежилищен имот, невключен в имуществото на 
общински търговски дружества, който се използ
ва за стопански цели, а именно: самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18
97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, последно изменение: няма издадена 
заповед за изменение в КККР, адрес на имота: 
Пазарджик, п.к. 4400, ул. Втори януари 6, ет. 0, 
самостоятелният обект се намира в сграда № 4, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
55155.503.413, предназначение на самостоятелния 
обект: за търговска дейност, брой нива на обек
та: 1, посочена в документа площ – 107,93 кв. м, 
прилежащи части: съответното отстъпено право 
на строеж, ниво 1 – съседни: самостоятелни обек
ти в сградата на същия етаж: 55155.503.413.4.2, 
55155.503.413.4.4, под обекта: 55155.503.413.4.7, над 
обекта: 55155.503.413.4.1, 55155.503.413.4.6, стар 
идентификатор 55155.503.413.2.1, акт за частна 

общинска собственост № 2247 от 9.11.2010 г., впи
сан в дв. вх. рег. № 5927 от 16.11.2010 г., том ХХІ, 
№ 42, при Агенцията по вписванията – Служба 
по вписванията – Пазарджик.

2. Овластява кмета на общината да проведе 
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за 
възлагане извършването на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално 
представителство, приета с ПМС № 160 от 2009 г., 
както и да подпише съответните договори за 
възлагането на тези дейности.

3. Определя кмета на общината да удостове
ри верността на информацията, съдържаща се 
в анализите за правното състояние на обектите 
за приватизация.

Председател:  
Х. Харалампиев

314

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 403 
от 22 декември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер
ник, реши:

Одобрява проекта за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) 
на поземлени имоти (ПИ) 95 – въглища, ПИ 
96 – въглища, и ПИ 161 – пасище, мера по КВС 
на с. Люлин, община Перник, и поземлени 
имоти (ПИ) с идентификатори 55871.715.6 – ши
роколистна гора, ПИ 55871.715.7 – широко
листна гора, ПИ 55871.715.8 – широколист
на гора, ПИ 55871.715.9 – широколистна гора, 
ПИ 55871.715.10 – широколистна гора, ПИ 
55871.725.24 – полски път, ПИ 55871.634.31 – ливада, 
ПИ 55871.634.1 – ливада, и ПИ 55871.725.25 – сме
тище, по кадастралната карта на гр. Перник, като:

С план за регулация поземлени имоти (ПИ) 
№ 95, № 96 и № 161 по КВС на с. Люлин, община 
Перник, се урегулират в един нов урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І, който се отрежда „За 
третиране на битови отпадъци – рекултивация 
и възстановяване“. Образува се нов квартал 77. 
От поземлен имот с идентификатор ПИ 55871.725.25 
се образуват два нови урегулирани поземлени 
имота, а именно: УПИ І – „За третиране на 
строителни отпадъци“, в нов квартал 201 и 
УПИ І – „За третиране на строителни отпадъци“, 
в нов квартал 202.

Прокарва се улица с ОТ 410411412413414
415416417418419420421422423424425. 

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване в 30дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – гр. Перник, пред Админи
стративния съд – Перник.

Председател: 
И. Савов

318
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 418  
от 13 декември 2016 г.

На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, 
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни 
намерения на възложителя и необходимост от 
осигуряване на трасе за изграждане на техническа 
инфраструктура Общинският съвет – гр. Помо
рие, реши: 

Одобрява ПУП – парцеларен план за опре
деляне на трасе за обект: Външен водопровод 
за ПИ 35033.22.373 и ПИ 35033.22.374 в местност 
Банята, землището на гр. Каблешково, община 
Поморие, и сервитут, преминаващи през ПИ 
35033.24.22 (пасище, общинска публична собстве
ност), ПИ 35033.24.304 (дере, общинска публична 
собственост) и ПИ 35033.24.297 (републиканска 
пътна мрежа, държавна публична собственост), 
с дължина на водопровода около 419 м.

Обявява графичната част на проекта за не
разделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община 
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:  
А. Адамов

319

РЕШЕНИЕ № 419  
от 13 декември 2016 г.

На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, 
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни 
намерения на възложителя и необходимост от 
осигуряване на трасе за изграждане на техническа 
инфраструктура Общинският съвет – гр. Помо
рие, реши: 

Одобрява ПУП – парцеларен план за опреде
ляне на трасе за обект: Обслужващ път за ПИ 
018014, 018015 и 018022 в землището на с. Страцин, 
община Поморие, с осигурен обществен паркинг, 
преминаващо през ПИ 000124 (пасище, мера, об
щинска собственост) и ПИ 000260 (пасище, мера, 
общинска собственост), с обща дължина 308 м, 
като плановата основа, инвестиционният проект 
и реализацията на проекта ще са за сметка на 
инвеститора.

Обявява графичната част на проекта за не
разделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община 
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:  
А. Адамов

320

РЕШЕНИЕ № 421 
от 13 декември 2016 г.

На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, 
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 
ЗМСМА във връзка с възникнали инвестиционни 
намерения на възложителя и необходимост от 
осигуряване на трасе за изграждане на техническа 
инфраструктура Общинският съвет – гр. Помо
рие, реши: 

Одобрява ПУП – парцеларен план за оп
ределяне на трасе за обект: Кабели 20 kV за 
захранване на БКТП – нов, в ПИ 57491.17.215 
по КККР на гр. Поморие, местност Чаира, и 
сервитут, започващи от съществуващ трафопост 
„Брокат5“ в ПИ 57491.18.233, преминаващи през 
ПИ 57491.18.689 (селскостопански път, общинска 
публична собственост), ПИ 57491.17.233 (селско
стопански път, общинска публична собственост) 
и през ПИ 57491.17.236 (селскостопански път, об
щинска публична собственост) до ПИ 57491.17.215 
(до нов БКТП) с дължина на трасето –  1266 м, 
изцяло в земеделска територия.

Обявява графичната част на проекта за не
разделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община 
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:  
А. Адамов

321

60. – Министърът на правосъдието на ос
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния съд – Велико Търново, и 
Административния съд – Велико Търново, за 

2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебнобалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.5. Биометрични криминалистични експер

тизи
Младен Лазаров Младенов.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Др Данчо Петров Деков, Плевен, съдебна 

медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста

новяване на родителския произход
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Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 
ДНК анализ.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик; ДНК анализ.

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик
робиолог, ДНК анализ.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човека

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 
ДНК анализ.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик; ДНК анализ.

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, мик
робиолог, ДНК анализ.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за те
лесно здраве 

Др Борислав Генчев Генчев, хирург.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Др Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Др Красимира Ценкова Александрова, пси

хиатрия.
Др Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Др Мариана Василева ПетроваАндреева, 

психиатрия.
Др Мариана Кирилова Кандиларова, пси

хиатрия.
Др Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Даниела Христова Малакова, психолог.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология, 

социална психология.
Наталия Розенова Любенова, педагогически 

съветник, психолог.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономистсче

товодител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономист

счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство 

и контрол.
Анета Петкова Иванова, икономист по счето

водна и финансовоконтролна дейност, експерт 
по съдебносчетоводни и финансовоценови екс
пертизи, експертоценител на недвижими имоти.

Анка Христова Ангелова, счетоводство и кон
трол, икономистконтрольор (контрол и анализ 
на фирмената дейност – финансоворевизионен 
и данъчен контрол).

Атанас Михайлов Атанасов, икономистсче
товодител.

Божидар Весков Русанов, счетоводство и 
контрол, счетоводен мениджмънт в застрахова
телните и осигурителни дружества.

Валентин Кръстев Трайков, икономистсче
товодител, експертоценител на инвестиционен 
проект, оценител на цели предприятия.

Валери Иванов Обретенов, икономика и 
управление на строителството, специализация 
„Управление на финансовосчетоводната дей
ност“, оценител на недвижими имоти.

Венета Димитрова Мусева, икономика на 
промишлеността.

Велко Благоев Великов, икономист по счето
водната и финансовоконтролната дейност.

Вера Димитрова Станкова, икономистсче
товодител.

Веска Христова Ангелова, счетоводство и кон
трол, професионалана квалификация „Икономист 
по счетоводна и финансово контролна дейност“.

Галина Василева Бочукова, икономистсче
товодител.

Галя Здравкова Стоянова, икономистсчето
водител, счетоводство и контрол.

Галя Николчева Петкова, магистър по спе
циалността „Контрол и анализ на фирмента 
дейност“, сертификат за вътрешен одитор в 
публичния сектор, издаден от МФ.

Даниел Николов Стойков, счетоводство и 
контрол, оценител на търговски предприятия, 
оценител на финансови активи и финансови 
институции.

Даниела Георгиева Неделчева, икономист
счетоводител.

Десислава Иванова Трифонова, счетоводство 
и контрол.

Десислава Койчева Петрова, икономистсче
товодство и контрол.

Диан Тодоров Стоянов, икономистсчетово
дител, експерт по съдебносчетоводни и финан
совоценови експертизи, експертоценител на 
земеделски земи и подобренията върху тях.

Диана Иванова Колева, икономистсчетово
дител, счетоводство и контрол.

Диана Христова ДимитроваБелова, иконо
мистсчетоводител, експерт по съдебносчетовод
ни и финансовоценови експертизи, оценител на 
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономистсчетово

дител.
Елка Цанева Колева, икономистсчетоводител, 

експерт по съдебносчетоводни и финансовоце
нови експертизи.

Емилия Великова Яламова, икономист по 
счетоводната и финансовоконтролната дейност, 
експерт по съдебносчетоводни и финансовоце
нови експертизи.

Здравка Йорданова Червенкова, икономист
счетоводство и контрол.

Иван Василев Димитров, икономистсчето
водител.

Иванка Стоянова Бакалова, икономистсче
товодител, специалист по обработка на статис
тическа информация.

Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство 

и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист

счетоводител.
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Марин Иванов Маринов, икономистсчето
водител, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях.

Мария Александрова Джукева, икономист
счетоводител.

Мария Стоянова Йорданова, икономистсче
товодител.

Мария Ангелова Катевска, икономистсче
товодител.

Марияна Георгиева Тодорова, икономист по 
счетоводна и финансовоконтролна дейност.

Марияна Господинова Врангова, иконо
мист – изследване на операциите.

Марияна Тодорова Ангелова, икономист по 
търговската дейност.

Марияна Тонева Банчева, икономист, оцени
тел на цели общински и държавни предприятия.

Миленка Иванова Джамбазова, икономика 
на кооперациите, счетоводство и контрол.

Обрешко Нешев Нечев, икономистсчетово
дител, експерт по съдебносчетоводни и финан
совоценови експертизи.

Пенка Дончева Петкова, икономистсчето
водител.

Пенка Йорданова Попова, счетоводство и 
контрол.

Петко Димитров Петков, счетоводство и 
контрол.

Петър Рашков Боев, икономистсчетоводител, 
експерт по съдебносчетоводни и финансовоце
нови експертизи.

Първолета Емилова Георгиева, икономист
счетоводител, експерт по съдебносчетоводни 
експертизи.

Радка Тодорова Димитрова, икономистсче
товодител, икономист социални дейности.

Румен Николов Димитров, икономист по 
счетоводна и финансовоконтролна дейност.

Севдина Иванова Йорданова, икономист
счетоводител.

Светла Рашкова Кефирова, икономист по 
счетоводна и финансова дейност.

Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и 

контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист

счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономистсчето

водител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по сче

товодната и финансовоконтролната дейност, 
оценител на цели предприятия, дялове и акции 
от капитала им.

Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт 
по съдебносчетоводни и финансовоценови екс
пертизи, оценител на земеделски земи.

Христо Цанев Христов, икономистсчетово
дител, счетоводство и контрол.

Цанка Стоянова Трухчева, икономистсчето
водител, счетоводна отчетност.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце
нител на недвижими имоти, оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

Цветомир Симеонов Маринов, икономист
счетоводител.

Ценка Петкова Илиева, счетоводство и кон
трол.

Юлия Лазарова Попкръстева, икономист
счетоводител.

Янка Недялкова Иванова, икономистсче
товодител.

4.2. Съдебна финансовоикономическа екс
пертиза

Ангел Николов Катевски, икономисторга
низатор.

Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
Валери Тодоров Хаджистоев, икономист – сис

тем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по 

строителството.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем. 

организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител 

на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономисторгани

затор, оценител на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, активи – движимо имущество, 
земеделски земи.

Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Георги Миланов Георгиев, икономистсчето

водител, допъл. проф. квалификация „Данъчен 
контрол“.

Даниел Дончев Донев, икономист – стратег 
по маркетинг.

Даниел Николов Стойков, счетоводство и 
контрол, оценител на търговски предприятия, 
оценител на финансови активи и финансови 
институции.

Даниела Василева Михнева, икономист.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист, 

експертоценител на инвестиционен проект, 
оценител на цели държавни и общински пред
приятия, оценител на земеделски земи.

Диана Николова Стайкова, икономистор
ганизатор в пром. производство, икономика и 
управление на промишлеността.

Дияна Петкова ДребоваНиколаева, счето
водство и контрол.

Диана Петкова Николаева, икономист по 
счетоводната и финансовоконтролната дейност.

Димчо Атанасов Борисов, икономистфинан
сист, автоекспертоценител.

Елка Станева Иванова, икономистосигу
рител.

Жулиета Василева Дюлгерова, икономист
счетоводител.

Звездомир Любомиров Брешков, аграрико
номист.

Иван Василев Димитров, икономистсчето
водител.

Йордан Горанов Йорданов, инженер по далеко
съобщителна техника, икономистсчетоводител, 
учител по професионална подготовка, експерт 
по далекосъобщителна техника, експерт по фи
нансови и данъчни проблеми.

Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
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Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист, 

експерт по съдебносчетоводни и финансово
ценови експертизи, оценител на недвижимо 
имущество и земеделски земи.

Иван Дончев Иванов, икономистфинансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика 

на търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оце

нител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономист

финансист.
Красимира Йорданова Велчева, икономист

финансист, оценител на цели държавни и об
щински предприятия.

Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кристина Георгиева Рангелова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист 

по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на 

недвижимата собственост, експерт по управление 
на недвижими имоти.

Любомир Цветков Йотов, икономист – мит
ническа и външнотърговска дейност, митничес
ки режим и процедури, митнически и валутни 
нарушения и престъпления, митнически инфор
мационни системи, вътреобщностни доставки и 
Интрастат отчетност в Европейския съюз.

Маргарита Цанкова Илиева, икономист по 
търговията, експерт по финансови и счетоводни 
проблеми.

Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по 

строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономистфи

нансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономист

осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономистза

страховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономистфинансист.
Панайот Анастасов Антонов, икономист

осигурител.
Пепа Иванова Петкова, магистър по счетовод

ство и контрол, с професионална квалификация 
„съдебен експерт“.

Пламен Георгиев Георгиев, икономисторга
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съо
ръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист по 

счетоводство и контрол – счетоводство на пред
приятието, здравен мениджмънт.

Светла Атанасова Петрова, икономистсче
товодител.

Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по 

търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стефка Стефанова Христова, икономист

счетоводител.

Стоян Маринов Стоянов, икономистфинан
сист.

Тотка Христова Ненова, организация на про
изводството и управление в промишлеността.

Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце

нител на недвижими имоти, оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

4.3. Съдебностокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Иван Димов Димов, икономист, счетоводство 

и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце

нител на недвижими имоти, оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Валентин Кирилов Мицканов, машинен ин

женер, оценител на цели предприятия.
Васко Недялков Недялков, машинен инже

нер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен ин

женер.
Венцислав Константинов Петров, машинен 

инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт 
на електрически локомотиви).

Георги Аврамов Върбанов, машинен инже
нер – селскостопански машини, оценител на 
машини и съоръжения.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане, екс
перт по здравословни и безопасни условия на труд.

Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения, интелекту
ална и индустриална собственост, оценител на 
недвижими имоти.

Др инж. Иван Николаев Миневски, елек
троинженер, експлоатация и ремонт на електро
оборудване и електроавтоматика на транспорта; 
експертизи, свързани с безопасни условия на труд, 
доктор по научна специалност „Автомобили, 
трактори и кари“.

Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелек
троника, специализирано допълнително обуче
ние за квалификация „Инженерспециалист по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление“.

Йорданка Чавдарова Николова, машинен ин
женер, оценител на недвижими имоти, машини и 
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.

Доц. др инж. Любомир Трифонов Бузов, маши
нен инженер, оценител на машини и съоръжения, 
свързани със здравословни и безопасни условия 
на труд и оценка на производствения риск.

Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геоде

зия, фотограметрия и картография; оценител на 
недвижими имоти; експертоценител на недви
жими имоти и сгради – паметници на културата; 
експертоценител на машини и съоръжения.
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Невен Минчев Новаков, машинен инже
нер – двигатели с вътрешно горене, и военен 
инженер по експлоатация и ромент на автомо
билна техника. 

Никола Йорданов Ганев, инженер по ав
томатизация на производството, оценител на 
търговски предприятия, оценител на машини 
и съоръжения.

Николай Христов Козарев, електроинженер, 
оценител на недвижими имоти, на машини и 
съоръжения, оценител на земеделски земи, по
добренията и насажденията върху тях.

Павлинка Йорданова Николова, машинен 
инженер, оценка на машини и съоръжения.

Пенчо Маринов Недялков, електроинженер, 
оценител на цели държавни и общински пред
приятия, преобразувани или непреобразувани в 
търговски дружества.

Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, ико

номика на търговията, оценител на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, оценител на 
земеделски земи.

Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Пламен Георгиев Георгиев, икономисторга

низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съо
ръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по гео

дезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения.

Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оце
нител на машини и съоръжения.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Васил Ненов Кондов, машинен инженер, 

специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, машинен инженер, 

автоекспертоценител.
Димитър Маринов Бърдаров, машинен ин

женер, ремонт и поддържане на автомобилен 
транспорт – оценки на МПС, машини и съоръ
жения, автотехнически експертизи – вътрешни 
и международни превози.

Др инж. Иван Николаев Миневски, елек
троинженер, експлоатация и ремонт на електро
оборудване и електроавтоматика на транспорта; 
експертизи, свързани с безопасни условия на труд, 
доктор по научна специалност „Автомобили, 
трактори и кари“.

Марин Иванов Роглев, инженер – двигатели 
с вътрешно горене.

Невен Минчев Новаков, машинен инже
нер – двигатели с вътрешно горене, и военен 
инженер по експлоатация и ромент на автомо
билна техника.

Николай Димитров Николов, технология и 
управление на транспорта – автотехнически, 
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.

Николай Йосифов Анчев, инженер по дви
гатели с вътрешно горене, електроуредба на 
автомобила.

Пламен Иванов Кираджиев, инженер по ДВГ, 
оценител на машини и съоръжения.

Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа екс

пертиза.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътреш

но горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер 

(ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инже

нер – ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер 

(ДВГ), експерт по технически, авто и автотехни
чески експертизи, икономист, експерт по съдеб
носчетоводни и финансовоценови експертизи.

5.3. Съдебна инженернотехнологична екс
пертиза

Валентин Христов Тонев, машинен инже
нер – технология на машиностроенето и мета
лорежещите машини.

Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщи
телна техника, автоматизация на свръзките.

Галина Тодорова БогдановаТодорова, специ
алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник II степен по научна специалност 
„Информатика“.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане, екс
перт по здравословни и безопасни условия на труд.

Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелек
троника, специализирано допълнително обуче
ние за квалификация „Инженерспециалист по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление“.

Йовко Димитров Орачев, инженертехнолог, 
технология на ферментационните производства, 
експерт техническотехнологична експертиза в 
инвестиционното проектиране в областта на 
хранителната, питейната и фармацевтичната 
промишленост.

Мариян Василев Белов, електроинженер, оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи, 
оценител на оборотни и дълготрайни активи, 
допълнителна квалификация „Възобновяеми 
енергийни източници“.

Николай Димитров Николаев, електроин
женер.

Николай Христов Козарев, електроинженер, 
оценител на недвижими имоти, на машини и 
съоръжения, оценител на земеделски земи, по
добренията и насажденията върху тях.

Христо Дянков Кьосев, електроинженер, 
промишлена електроника.

5.4. Съдебна компютърнотехническа екс
пертиза

Галина Тодорова БогдановаТодорова, специ
алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник II степен по научна специалност 
„Информатика“.

Гинка Любомирова БузоваИванова, компю
търни системи и технологии, професионална 
квалификация – магистър инженер.

Гинка Тодорова Иванова, електроинженер 
(автоматика, компютърна техника и технологии, 
оценител на недвижими имоти.
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Доц. др Йордан Щерев Иванов, автомати
зирани системи за обработка на информация и 
управление.

Любомир Дончев Николов, инженер по ав
томатика.

Янко Динков Стойчев, машинен инженер 
(компютърна техника).

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ангел Огнянов Петров, инженергеодезист, 

пълна проектантска правоспособност.
Артем Дойчинов Джонгаров, строителен инже

нер по промишлено и гражданско строителство, 
оценител на недвижими имоти.

Анка Димитрова Стойкова, строителен ин
женер.

Атанаска Димитрова Маджарова, строителен 
архитектурен техник, оценител на недвижими 
имоти, икономист по строителството.

Атанаска Илиева Коцева, водостроителен 
техник, оценител на недвижими имоти и земе
делски земи.

Валерий Петров Янков, инженер по подем
нотранспортни машини и строителни машини, 
специалист по строителни и пътни машини.

Виолета Васкова КръстеваДимитрова, стро
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство.

Гергана Кръстева Тодорова, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство.

Георги Веселинов Григоров, архитект.
Георги Йорданов Андреев, строителен ин

женер.
Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транс

портно строителство, разрешение за достъп до 
класифицирана информация до ниво „Секретно“, 
валидно до 30.10.2015 г.

Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна 
проектантска правоспособност.

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже
нер, експертоценител на недвижими имоти и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ
жения, активи – движимо имущество.

Елена Иванова ПетковаДимова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техникгеодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен 

техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по стро

ителство и архитектура.
Иванка Иванова Григорова, строителен ин

женер, оценител на недвижими имоти.
Йовко Димитров Орачев, технолог, тех

нология на ферментационните производства; 
експерт по техническотехнологична експертиза 
в инвестиционното проектиране в областта на 
хранителната, питейната и фармацевтичната 
промишленост.

Йордан Петков Марков, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство, 
оценител на недвижими имоти.

Коста Генчев Генов, строителен инженер по 
хидромелиоративно строителство, оценител на 
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Красимир Любенов Хаджидосев, строителен 
инженер, оценител на недвижими имоти.

Лъчезар Василев Лалев, архитект.

Минко Калчев Червенков, инженер по геоде
зия, фотограметрия и картография; оценител на 
недвижими имоти; експертоценител на недви
жими имоти и сгради – паметници на културата; 
експертоценител на машини и съоръжения.

Мария Драганова Петрова, строителен инже
нер, оценител на недвижими имоти.

Мила Христова Лазарова, строителен инже
нер, оценител на недвижими имоти, оценител 
на машини и съоръжения.

Миглена Андонова Найденова, инженер – ге
одезия, фотограметрия и картография.

Надя Савова СтефановаКоларова, архитект 
с пълна проектантска правоспособност.

Павлина Мотова Ангелова, минен инже
нер – геодезия.

Петко Димитров Топалов, инженер по пътно 
строителство.

Росица Лазарова Господинова, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител
ство, оценител на недвижими имоти, оценител 
на земеделски земи и трайни насаждания.

Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геоде
зист, оценител на земеделски земи и недвижими 
имоти.

Станислава Христова Банова, строителен 
инженер по транспортно строителство, оценител 
на недвижими имоти, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Стефанка Иванова Цанкова, техникгеодезист, 
икономист, оценител на земеделски земи.

Стефка Стоянова Гиздева, строителен инже
нер, оценител на недвижими имоти.

Труфка Христова Хайдутова, строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство.

Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, 

оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна 

техника и безопасност.
Доц. др инж. Ради Христов Ганев, инженер

химик, техника и технология на взривни работи, 
вещества, бойни припаси и оръжия.

Станимир Стефанов Радков, противопожарна 
техника и безопасност, достъп до класифицирана 
информация до ниво „Секретно“.

5.7. Съдебноенергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебнозоологическа експертиза
Георги Янков Стойчев, зооинженер.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебнохимическа експертиза
Анита Николова ЗлатарскаЙорданова, ин

женерхимик.
Емил Атанасов Ламбев, инженерхимик.
Йовко Борисов Попов, Велико Търново, ин

женерхимик.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик; ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик, специалност – хи

мия, химични технологии и металургия на черни 
и цветни метали.
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Снежана Минчева Стефанова, биология и хи
мия, експерт по химикотехнологични проблеми.

Цветанка Владимирова Цачева, инженер
химик.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс

пертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, 

с допълнителна квалификация по система за 
контрол и управление безопасността на храни 
(система „НАССР“).

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер 

по горско стопанство.
Боряна Цветанова АтанасоваМинчева, агро

ном (растителна защита), експертоценител на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Димитринка Димитрова ЕнчеваНенова, ин
женерагроном, агромениджър.

Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско 
стопанство със сертификат за оценка на позем
лени имоти в горски територии.

Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном – расти

телна защита.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, 

с допълнителна квалификация по система за 
контрол и управление безопасността на храни 
(система „НАССР“).

Серафим Димитров Димитров, агроном по 
растителна защита.

Стефан Христов Узунов, агрономикономист.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном

полевъд.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по изобра

зително изкуство и преподавател по рисуване 
в средните училища, вписан в регистрите на 
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“ 
и „Художествена обработка на дърво“.

10. Клас „Оценителни експертизи“
Валери Иванов Обретенов, икономика и 

управление на строителството, специализация 
„Управление на финансовосчетоводната дейност, 
оценител на недвижими имоти“.

Минко Калчев Червенков, инженер по геоде
зия, фотограметрия и картография; оценител на 
недвижими имоти; експертоценител на недви
жими имоти и сгради – паметници на културата; 
експертоценител на машини и съоръжения.

Пламен Георгиев Георгиев – икономисторга
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съо
ръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Снежана Младенова Кадиева, инженер по гео
дезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце
нител на недвижими имоти, оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева Ангелова, магистър

фармацевт.
Галина Тодорова БогдановаТодорова, специ

алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник II степен по научна специалност 
„Информатика“. 

Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна 
проектантска правоспособност.

Деян Димитров Хаджииванов, специалист 
съдебностатистически експертизи; анализ на 
издръжката на живот и анализ на изборни ре
зултати.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане, екс
перт по здравословни и безопасни условия на труд.

Кирил Тодоров Кирилов, машинен инже
нер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.

Мария Иванова Ганчева, френски и итали
ански език, специалист по френска филология.

Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 
химик; ДНК анализ.

Милена Иванова Обретенова, педагог по руски 
език и литература.

Михаилка Иванова Григорова, обработка на 
статистическа информация.

Пламенна Ненова Ненова, класически музи
кални изкуства (оперен певец и режисьор).

Радка Маринова Крумова, икономист по 
счетоводство и контрол – счетоводство на пред
приятието, здравен мениджмънт.

Светлана Цонева Братоева, икономист по 
промишлеността, ОПУП, обработка на статис
тическата информация – икономическа и бизнес 
статистика.

Стефан Любомиров Стефанов, математика и 
информатика, комуникационна техника и техно
логии; разрешение за достъп до класифицирана 
информация до ниво „Секретно“, валидно до 
4.02.2017 г. 

Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, 
специалист по здравословни и безопасни усло
вия на труд.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. 
за съдебните преводачи за 2017 г. за съдебния 
район на Окръжния съд – Велико Търново, и 

Административния съд – Велико Търново

1. Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов
Екатерина Кирилова Стоянова
Силвия Евелинова Дешева
Петя Аврамова Стефанова.

2. Преводачи от и на румънски език
Василена Радославова Кирилова.

3. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева.

4. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева.

5. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова.

6. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева.

7. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова.
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61. – 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 ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния и Административния 

съд – Русе, за 2017 г.

І. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи за писмени 

доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерткрими

налист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерткрими

налист.
1.3. Съдебнобалистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Недялко Георгиев Йорданов, експерткрими

налист.
1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експер

тизи
Николай Йорданов Москов, почеркови екс

пертизи.
Недялко Георгиев Йорданов, експерткрими

налист.

II. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински 

експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди

цински експерт.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 

повреди
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.
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.
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
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински 

експерт.

Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди
цински експерт.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински 

експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномеди

цински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.

ІІІ. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева МандеваМилчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър. 
Николина Станчева АнгеловаБарболова, 

психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева ТрубачоваГеоргиева, психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
3.3. Съдебна психологопсихиатрична екс

пертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта на 

зависимостите и зависимите поведения (в екип 
с др Станислав Иванов).

Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Станислав Иванов Иванов, психиатър в област

та на зависимостите и зависимите поведения (в 
екип с др Ваня Динева).

3.4. Съдебна експертиза на психичното със
тояние по писмени данни

ІV. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Аделина Костова Атанасова, икономистсче

товодител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и 

контрол.
Александър Минчев Цонев, икономистсче

товодител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономистсче

товодител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Васил Тодоров Петров, икономистсчетово

дител.
Валентина Иванова Калева, икономистсче

товодител.
Ваня Донева Цветанова, икономистсчето

водител.
Галина Атанасова Ангелов, икономистсче

товодител.
Гергана Стефанова Йовчева, икономистсче

товодител.
Детелина Иванова Ачева, икономистсчето

водител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист

счетоводител.
Десислава Сашева Моллова, икономистсче

товодител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономист

счетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграрико

номист. 
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Елена Николаевна ПостниковаВърбанова, 
икономист.

Евгений Минчев Маринов, икономистсчето
водител, застраховател.

Емине Сейфулова Емурлова, икономисткон
трольор. 

Жулиета Йорданова Тодорова, икономист
счетоводител.

Здравка Иванова БорисоваАндреева, иконо
мистсчетоводител.

Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист. 
Йорданка Добрева Метева, счетоводител

икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфи

нансист.
Любка Димова Симеонова, икономистсче

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.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Недка Минчева Белева, икономистсчетово

дител.
Николай Станимиров Боляров, икономист

счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и 

контрол.
Пенка Тодорова Димитрова, икономистсче

товодител.
Пенчо Ганев Пенев, икономистсчетоводител.
Рени Ботева Крумова, икономистсчетово

дител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, иконо

мист – застраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист

финансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономист

счетоводител.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист

счетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономист

счетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по 

аграрнопромишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономистсче

товодител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономистоси

гурител, оценител недвижими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономистсче

товодител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономистсчето

водител.
Юлия Радкова Тодорова, икономистсчето

водител.
4.2. Съдебна финансовоикономическа екс

пертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономистсче

товодител.
Андрей Стефанов Стефанов, икономистсче

товодител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.

Десислава Тодорова Георгиева, икономист
счетоводител.

Детелина Иванова Ачева, икономистсчето
водител.

Евгени Йорданов Бончев, икономист – ико
номика на туризма.

Елена Николаевна ПостниковаВърбанова, 
икономист.

Евгений Минчев Маринов, икономистсчето
водител, застраховател.

Жулиета Йорданова Тодорова, икономист
счетоводител.

Здравка Иванова БорисоваАндреева, иконо
мистсчетоводител.

Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфи

нансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Катя Димитрова Кънчева, икономист, оценител 

на земеделски земи.
Любка Димова Симеонова, икономистсче

товодител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – меж

дународни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономист

счетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Недка Минчева Белева, икономистсчетово

дител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Нено Ананиев Бончев, инженерелектромеха

ник, оценител на недвижими имоти.
Нела Пенчева Стойчева, икономистсчето

водител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и 

контрол. 
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Димитрова, икономистсче

товодител.
Пенчо Ганев Пенев, икономистсчетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист

финансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономистсче

товодител, машинен инженер.
Стефана Лазарова Кючукова, икономист

счетоводител. 
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по 

аграрнопромишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономистсче

товодител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономистоси

гурител, оценител недвижими имоти.
Светла Стоянова Николаева, икономистсче

товодител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист. 
Тодор Трифонов Трифонов, икономистза

страховател.
Таня Иванова Стоянова, икономистсчето

водител.
4.3. Съдебностокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Гицка Стоилова Гецова, стоковедикономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономист

счетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономистсчето

водител.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфи

нансист. 
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Лиляна Миткова Димитрова, икономист
стокознание, качество и експертиза на стоките.

Любомир Цветков Йотов, икономист – меж
дународни икономически отношения.

Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и 

контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономист

финансист.
Светла Стоянова Николаева, икономистсче

товодител.

V. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен 

инженер, оценител на недвижими имоти.
Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по 

електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земераз

деляне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопански ма

шинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженергеодезист, 

оценител на недвижими имоти.
Иван Гергов Петков, инженер – корабен ме

ханик.
Красимира Иванова Петкова, оценител на 

недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, строителен 

инженер, оценител на недвижими имоти.
Катя Енчева Енева, инженерхимик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер, 

оценител недвижими имоти.
Михаил Николаев Михайлов, машинен ин

женер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по гео

дезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на машини и 
съоръжения.

Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инже

нер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженерелектромеха

ник, оценител на недвижими имоти.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженерхимик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна 

техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроин

женер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженергеодезист.
Станимир Владимиров Коцев, машинен ин

женер.
Снежа Кирилова Сотирова, икономистоси

гурител, оценител недвижими имоти.

Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и 

електроника.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен ин

женер.
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.
5.3. Съдебна инженернотехнологична екс

пертиза
Катя Енчева Енева, инженер – химик.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството. 
Мариана Цветанов Атанасова, електроинже

нертехнолог. 
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инже

нер, пътнотранспортна техника. 
Наталия Христова Колева, инженерхимик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженергеодезист.
5.4. Съдебна компютърнотехническа екс

пертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер – ком

пютърни системи.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – ко

муникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по 

електроника и автоматика.
Росен Христов Динков, комуникационна тех

ника и технологии.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ана Стефанова МаджароваШопова, строите

лен инженер и оценител на недвижими имоти.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Валентин Йорданов Велизаров, оценка на 

недвижими имоти, машини и съоръжения.
Виолетка Станкова Кулева, строителен ин

женер промишлено и гражданско строителство.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимира Иванова Петкова, оценител на 

недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Снежа Кирилова Сотирова, икономистоси

гурител, оценител недвижими имоти.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер по 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.
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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, инженерхимик.
Светлозар Петков Петков, противопожарна 

техника и безопасност.
5.7. Съдебноенергийна експертиза
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството.

VІ. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебноботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, 

агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.2. Съдебнозоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер, 

агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик.
Радослав Йорданов Петков, агрономживот

новъд.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.4. Съдебноентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
6.5. Съдебноекологична експертиза

VІІ. Клас „Експертизи за материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебнохимическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженерхимик.
Мария Георгиева Рачева, инженерхимик.
Ради Христов Ганев, инженерхимик.
7.2. Съдебнофизическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженерфизик, 

ядрена техника.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженерхимик.
Ради Христов Ганев, химик.

VІІІ. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
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.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
Радослав Йорданов Петков, агрономживот

новъд.

ІХ. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Х. Клас „Оценителни експертизи“
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството.
Минко Калчев Червенков, инженер по гео

дезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на машини и 
съоръжения.

ХІ. Клас „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, оценител на бла

городни метали.
Иван Николов Иванов, съдебномаркови и 

оценителски експертизи.
Красимир Иванов Ениманев, строителен ин

женер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими 

и земеделски земи.
Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и 

скъпоценни камъни.
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 съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от За-
кона за съдебната власт за съдебния район на 
Окръжния съд – Русе, и Административния 

съд – Русе, за 2017 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 СяроваФучеджиева, 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.
240

75. – Министърът на правосъдието на осно
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
ообнародва:

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния 
район на Софийския окръжен съд за 2017 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Лозан Иванов Рангелов, Сливница, графолог.
Петър Василев Петров, експерткриминалист; 

удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо 

изследване на документи.
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Даниел Йотов Цонков, София, специал
ност – експерткриминалист.

Ангел Андреев Стрински, специалност – екс
перткриминалист.

Желязко Петров Желязков, специалност – ме
талургия на черните метали; експерткриминалист.

Александър Панайотов Димитров, кримина
лист и автотехнически експертизи.

Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – екс
перткриминалист. 

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 
експертоценител.

Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Ди
митров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по 
криминалистика и радиоелектронна техника.

Николай Ваньов Джунински – Химикотехно
логичен и металургичен университет, специалност 
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп 
до КИ „Секретно“.

Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли
мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, специалност „Философия“.

1.3. Съдебнобалистични експертизи
Димитър Николов Димитров; специал

ност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въо

ръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт

криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – екс

перткриминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – ме

талургия на черните метали; експерткриминалист.
Александър Панайотов Димитров, кримина

лист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог – екс

перткриминалист. 
Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 

експертоценител.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски уни

верситет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Право“ и „Българска филология“, удостоверение 
№ 71/1995 г. за дейности с огнестрелно оръжие; 
удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секрет
но“ до 14.08.2016 г.

Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Ди
митров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по 
криминалистика и радиоелектронна техника.

Николай Ваньов Джунински – Химикотехно
логичен и металургичен университет, специалност 
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп 
до КИ „Секретно“.

1.4. Дактилоскопични експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър Николов Димитров, специал

ност – криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – ме

талургия на черните метали; експерткриминалист.
Александър Панайотов Димитров, кримина

лист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 

експертоценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Ди

митров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по 
криминалистика и радиоелектронна техника.

Александър Панайотов Димитров, кримина
лист и автотехнически експертизи.

Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерт
криминалист.

Валери Димитров Костадинов, криминалис
тика – съдебнопочеркова експертиза.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 
експертоценител.

Даниел Йотов Цонков, София, специал
ност – експерткриминалист.

Ангел Андреев Стрински, специалност – екс
перткриминалист.

Даниела Апостолова Дамянова, специал
ност – юрист.

Желязко Петров Желязков, специалност – ме
талургия на черните метали; експерткримина
лист.

Илия Иванов Илиев, София, специалност – съ
дебнофотографски методи за техническо изслед
ване на документи.

Димитър Николов Димитров, Етрополе, спе
циалност – криминалист.

Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Ди
митров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по 
криминалистика и радиоелектронна техника.

Лидия Кирилова ХалачеваНатан – Висш 
химикотехнологически институт, специалност 
„Техника на органичния синтез и каучук“.

Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охрид
ски“, специалност „Биохимия и микробиология“; 
курс „Експертна криминалистика“, удостоверение 
за ниво на достъп до КИ „Секретно“. 

Антон Борисов Бояджиев – Софийски уни
верситет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение 
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Георги Борисов Добрев – Висш институт по 
хранителновкусова промишленост, специал
ност „Технология на продуктите за обществено 
хранене“; завършен курс по криминалистически 
изследвания.

Николай Ваньов Джунински – Химикотехно
логичен и металургичен университет, специалност 
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп 
до КИ „Секретно“.

Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли
мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, специалност „Философия“.

Росица Стойчева Павлова – Институт за детски 
и начални учители „Н. Крупская“ – София, спе
циалност детска учителка; завършен курс по по
черкови и технически изследвания на документи.

Инж. Силвана Евлогиева Цветанова ХТМУ –  
ИУТ, криминалистическо изследване на доку
менти.

Георги Стоянов Георгиев – ВИФ; удостовере
ние по „Криминалистика и съдебнокриминалис
тическа фотография“.

1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов; специалност – доктор 

инженер.
Димитър Николов Димитров, специал

ност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въо

ръжение, бойни припаси и оптически прибори.
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2.5. Съдебномедицинска експертиза по пис
мени данни

Георги Димитров Димитров, специалност – хи
рург.

Др Димитър Костадинов Карчинов, специ
алност – ортопедия и травматология.

Александра Ангелова Анастасова, висше; са
нитарна химия, химикнеорганик, токсикология.

Др Бойка Маринова Станева, медицина – нерв
ни болести. 

Др Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна 
медицина и деонтология. 

Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженер
химик, санитарна химия и токсикология. 

Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Др Теодора Боянова Шаранова, съдебна 

медицина.
Др Красимира Николова Динкова – Медицин

ска академия – София, специалност „Вътрешни 
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Профе
сионални заболявания“.

Др Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, 
специалност „Акушерство и гинекология“. 

Др Веселка Стефанова Джамбазова, Меди
цинска академия, ВМИ – София, специалност 
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиат
рия“; „Професионални заболявания“.

Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска 
академия – София, специалност „Медицина“.

Мая Иванова Кичева – СУ „Св. Климент Ох
ридски“, Биологически факултет – молекулярна 
и функционална биология, биохимия и клинична 
химия.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно 
здраве

Др Димитър Костадинов Карчинов, специ
алност – ортопедия и травматология.

Др Бойка Маринова Станева, медицина – нерв
ни болести.

Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина. 
Др Кирил Спасов Танчев, отоневрология и 

аудиология.
Др Петко Величков Величков, сексолог.
Др Петър Захариев Грънчаров, медицина – оф

талмология.
Др Красимира Николова Динкова – Медицин

ска академия – София, специалност „Вътрешни 
болести“; „Пневмология и фтизиатрия“; „Профе
сионални заболявания“.

Др Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, 
специалност „Акушерство и гинекология“.

Др Веселка Стефанова Джамбазова, Меди
цинска академия, ВМИ – София, специалност 
„Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиат
рия“; „Професионални заболявания“.

Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска 
академия – София, специалност „Медицина“.

Др Лалка Стефанова Рангелова – Висш 
медицински институт – Пловдив, специалност 
„Медицина“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Др Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Др Петко Величков Величков, психиатър

сексолог.
Др Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.

Николай Ваньов Джунински – Химикотехно
логичен и металургичен университет, специалност 
„Металургия“; удостоверение за ниво на достъп 
до КИ „Секретно“.

Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли
мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Петър Недков Петров – ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, специалност „Философия“.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Георги Димитров Димитров, специалност – хи

рург.
Др Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна 

медицина и деонтология.
Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Др Теодора Боянова Шаранова, съдебна 

медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 

повреди
Георги Димитров Димитров, специалност – хи

рург.
Др Димитър Костадинов Карчинов; специ

алност – ортопедия и травматология.
Др Бойка Маринова Станева, медицина – нерв

ни болести.
Др Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна 

медицина и деонтология.
Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Др Димитър Людмилов Каменов, медици

на – ортопедия и травматология.
Др Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ор

топедия и травматология.
Др Райна Михайлова Димитрова, медици

на – ортопедия и травматология.
Др Теодора Боянова Шаранова, съдебна 

медицина.
Др Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София, 

специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – Медицинска 

академия – София, специалност „Медицина“.
Румяна Виденова Алексиева, ВМИ – София, 

специалност „Стоматология“.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста

новяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специал

ност – био химик, микробиолог със специализа
ция вирусология.

Мая Иванова Кичева, специалност – биохи
мик, клиничен химик.

Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Ох

ридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. Климент 

Охридски“, специалност „Биология“.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден

тификация на човека
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност –  

био химик, микробиолог със специализация ви
русология.

Мая Иванова Кичева, специалност – биохи
мик, клиничен химик.

Др Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина. 
Борис Петров Шахов – СУ „Св. Климент Ох

ридски“, специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – СУ „Св. Климент 

Охридски“, специалност „Биология“.
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Др Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Др Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психо

логия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска пси

хология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска 

филология; екпертоценител на оборотни и дълго
трайни материални активи, машини, съоръжения 
и транспортни средства; експерт по психологиче
ски и екологични проблеми; социална педагогика; 
специална педагогика – олигофренопедагогика.

Наташа Горанова Иванова, медицинска психо
логия и педагогическа рехабилитация; разрешение 
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“. 

Цветелина Милчева Славова, психолог; пе
дагогически съветник; разрешение за достъп до 
КИ ниво „Строго секретно“.

Снежанка Дончева Божилова – специалност 
психология, социална педагогика, социална работа 
с деца и семейства в риск.

3.3. Съдебна психологопсихиатрична екс
пертиза

Ани Ангелова Коцева, специалност – психо
логия.

Др Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Лилия Маринова Петрова, медицинска пси

хология.
Др Петко Величков Величков, психиатър

сексолог.
Др Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия. 
Др Цветелина Добрева Петкова, психиатрия. 
Др Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното със

тояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психо

логия.
Др Емил Пенчев Грашнов, психиатрия. 
Лилия Маринова Петрова, медицинска пси

хология.
Др Петко Величков Величков, психиатър

сексолог.
Др Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Др Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Др Емилия Димитрова Велева, психиатрия.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – сче

товодство и контрол.
Антоанета Борисова ЗашеваИванова, специ

алност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – сче

товодна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – сче

товодство.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност 

финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – фи

нанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специал

ност – счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специал

ност – счетоводство и контрол.
Венета Благоева Костадинова, специал

ност – машинна обработка на икономическа 
информация.

Марийка Стефанова Цолачева, магистър иконо
мист; специалност – интелектуална собственост.

Димитър Маринов Карадимитров, специал
ност – икономика на съобщенията. 

Софрони Георгиев Атанасов, специал
ност – счетоводна отчетност.

Димитричка Стойчева Стефанова, специал
ност – счетоводна отчетност.

Тинка Тодорова Маркова, специалност – ико
номика на вътрешната търговия.

Елена Петрова Павлова, специалност – сче
товодство и контрол.

Емилия Тодорова Милушева, специал
ност – икономика и организация на вътрешната 
търговия.

Снежана Тодорова Петрова, специалност – сче
товодна отчетност.

Нели Желева Терзиева, специалност – сто
кознание.

Христина Петкова Староманова, специал
ност – счетоводство и контрол.

Катя Любов Шипочка, специалност – ико
номист.

Анастасия Димитрова Енчева, специал
ност – юрист.

Анатоли Ангелов Петков, специалност – со
циалноикономическа информация.

Стоянка Филипова Йорданова, специал
ност – икономика на промишлеността.

Стоянка Иванова Нетровска , специал
ност – счетоводство и контрол.

Инж. Катерина Атанасова Михова, специал
ност – горско стопанство.

Добринка Добромирова Павлова, специал
ност – счетоводство и контрол.

Красимир Стефанов Сърбински, специал
ност – счетоводна отчетност.

Росен Руменов Стоянов, специалност – фи
нанси.

Огняна Христова Танева, специалност – сче
товодна отчетност.

Георги Атанасов Атанасов, специалност – сче
товодна отчетност.

Васил Иванов Вутов, специалност – застрахо
вателно дело и публична администрация.

Валери Ганчев Пелов, специалност – иконо
мика на търговията.

Инж. Донета Божкова Божкова, специал
ност – промишлено и гражданско строителство; 
фирмено счетоводство.

Росица Димитрова Георгиева, специал
ност – геодезия и земеустройство.

Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна 
отчетност.

Гергана Тодорова Йорданова, специал
ност – счетоводство с програмен продукт.

Славка Динева Иванова, специалност – ико
номика и организация на селското стопанство.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Добромир Александров Соколов, специал
ност – икономика на труда.

Елла Михайлова Георгиева, специалност – ико
номистсчетоводител.

Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел. 
машини и апарати; финансовосчетоводна и 
правна дейност на фирмите.
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Гена Цветкова Велковска, специалност – ико
номика на строителството; право.

Слънчезар Стоев Стоев, магистър иконо
мист – счетоводна отчетност.

Красимира Миткова Николова, висше – ма
гистър; счетоводство и контрол.

Иван Стойнев Пандурски, полувисше – ико
номическо.

Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ 
сертификат – експерт по технически и финансово
икономически проблеми.

Димитър Тодоров Милушев – специал
ност – счетоводна отчетност.

Валентин Радославов Тодоров, специал
ност – икономика и управление на транспорта. 

Иван Христов Узунов, икономист; разрешение 
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.

Таня Велинова Божилова, икономист – ди
пломиран експертсчетоводител.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист; 
експертоценител.

Лозан Кирилов Дойчев, икономистстатистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – иконо

мика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроико

номика: финанси, данъци, такси, мита и счето
водна отчетност, оценител на активи.

Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска Стефанова Грънчарова, икономист

счетоводител; разрешение за достъп до КИ ниво 
„Секретно“.

Ралица Панчева Попова, Ботевград, иконо
мист – организатор, данъчно консултиране.

Галина Лозева Зафирова, бакалавър по ико
номика – бизнес администрация.

Илка Нецова Георгиева, магистър – ико
номист – счетоводство и контрол; експерт по 
финансовосчетоводни проблеми, оценител на 
финансовооборотни и дълготрайни материални 
активи. 

Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – дви
гатели с вътрешно горене, и магистър по икономи
ка – организация на производството и управление 
в промишлеността. 

Татяна Здравкова Стоянова, магистър по 
икономика; маркетолог; оценител на оборотни 
дълготрайни активи, оценител на цели държавни 
и общински предприятия. 

Малинка Панова Тодорова, висше икономи
ческо, счетоводство и пенсионно осигуряване.

Еленка Петрова Иванова, техникум по ико
номика – счетоводство и контрол.

Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен 
инженер и финанси и счетоводство, оценка на 
недвижими имоти, оценка на машини и съоръ
жения, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества, оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях, лиценз за оценка 
на финансови институции; оценка на права на 
интелектуална и индустриална собственост и 
други фактически отношения.

Сашо Христов Николов, специалност – съдеб
носчетоводни експертизи, съдебнооценителни 
експертизи.

Лидия Любенова Христова, специалност – съ
дебносчетоводни експертизи; съдебна финансово
икономическа експертиза. 

Светла Иванова Деянова – Висш икономиче
ски институт „Карл Маркс“, специалност „Ико
номика и организация на вътрешната търговия“.

Любомир Цветков Йотов – Висш икономиче
ски институт „Карл Маркс“, специалност „Меж
дународни икономически отношения“.

Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специ
алност „Финанси“; сертификат „Оценителска 
правоспособност за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения“.

Лилия Викторова Иванова – Висш иконо
мически институт „Карл Маркс“, специалност 
„Счетоводна отчетност“.

Светла Иванова Георгиева – Университет за 
национално и световно стопанство, специалност 
„Публични финанси“. Технически универси
тет – София, специалност „Технология на елек
тронното производство“.

Антон Димитров Димов – Университет за 
национално и световно стопанство, специалност 
„Счетоводство и контрол“, достъп до ниво на 
класифицирана информация „Строго секретно“.

Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специал
ност „Счетоводство и контрол“, сертификат „Оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи“; 
удостоверение „Администратор на лични данни“.

Скарлет Николаева Наумова – Висш иконо
мически институт „Карл Маркс“, специалност 
„Счетоводство и контрол“.

Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
организация на вътрешната търговия“.

Милена Димова Рашева – УНСС – София; 
специалност „Икономика и управление на ин
дустрията“.

Тошко Николов Поптолев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.

Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“.

Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на търговията“.

Евтим Петков Евтимов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на търговията“.

Инна Данаилова Николова – УНСС – София, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Грета Петрова Тотева – УНСС – Факултет по 
мениджмънт и маркетинг – Ловеч, специалност 
„Маркетинг и мениджмънт“.

Снежка Кирилова Илиева – Великотърнов
ски университет, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Цветанка Лазарова Велева – Стопанска ака
демия – Свищов, специалност „Застраховане и 
социално дело“; УНСС – Врачански стопански 
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ивалина Коцева КоцеваСимеонова – УНСС –  
София, специалност „Счетоводство и контрол“.

Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл Маркс“ –  
София, специалност „Икономика на промиш
леността“.
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Анка Христова Ангелова – Стопанска ака
демия – Свищов, специалност „Счетоводство 
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената 
дейност“.

Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Димитър 
Благоев“ – Варна, специалност – СО, квалифика
ция – икономистсчетоводител.

Славейко Андреев Въчков – УНСС – София, 
специалност „Планиране и прогнозиране“.

Янко Георгиев Янев – Стопанска академия 
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Сче
товодство и контрол“.

Бисер Драгов Белев – Стопанска академия 
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Сче
товодство и контрол“, квалификация икономист
счетоводител.

Христина Атанасова ДановаТодорова – ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Сче
товодство и контрол“, квалификация магистър 
по икономика.

Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, икономика на промишлеността, 
съдебна финансовоикономическа експертиза и 
съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.

Цветелина Ананиева Ананиева – Нов бъл
гарски университет, специалност „Финансов 
контрол“.

Стоимен Иванов Петков – ВИИ „Карл Маркс“ –  
София, счетоводство и контрол, икономистсче
товодител.

Ивайло Петков Узунов – ВИИ „Карл Маркс“ –  
София, счетоводство и контрол, икономист
счетоводител, данъчен и митнически контрол, 
вътрешен отидор в публичния сектор.

Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, управление и икономика на АПП.

Валя Илиева Ангелова – УНСС – София, 
счетоводство и контрол.

Кета Ангелова Дечева – Икономически уни
верситет – Варна, стокознание.

Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър 
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.

Мариана Димова Ангелова – Стопанка ака
демия „Димитър Ценов“ – Свищов, маркетинг и 
планиране, икономистспециалист по маркетинг 
и квалификация учител.

Симеон Борисов Илиев – НБУ – магистър по 
бизнес администрация.

Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Дими
тър Ценов“ – Свищов, счетоводство и контрол; 
професионална квалификация „Счетоводство и 
финансов одит“.

Асен Данчев Димитров – УНСС, магистър по 
счетоводство и контрол.

Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска 
академия – Свищов, специалност „Счетоводство 
и контрол“, икономистсчетоводител. 

Иван Емилов Милев – УНСС – София, спе
циалност „Маркетинг“, магистър по икономика.

Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър 
по публични финанси.

Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специал
ност „Туризъм и икономика на социалнокул
турната сфера“.

Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“, 
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран 
одитор.

Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл 
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.

Наталия Димитрова Шаллиева – НСС, квали
фикация „Финансови и инвестиционни анализи“.

Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска 
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специ
алност „Счетоводство и контрол“.

Елена Колева ЙолашкаМитова – Стопанска 
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специ
алност „Счетоводна отчетност“.

Таня Петкова Тодорова – Техникум по ико
номика – Смолян, специалност „Икономика на 
промишлеността“. 

Ивелина Валентинова Борисова – Бургаски 
свободен университет, специалност „Счетовод
ство и контрол“.

Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специалност 
„Икономика и управление на търговията“.

Борис Любомиров Ненчев – УНСС, специал
ност „Финанси и отчетност“.

Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл 
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.

Валерий Иванов Обретенов – Икономически 
университет – Варна, специалност „Икономика 
и управление на строителството“.

Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС, 
специалност „Финанси“.

Анна Димитрова Кацарова – СА „Димитър 
Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Сто
пански и финансов контрол“.

Светла Иванова Харалампиева – ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – счетоводство и контрол, 
квалификация – икономистсчетоводител.

Ирина Цветкова Цветкова – Стопанска акаде
мия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство 
и контрол, квалификация – икономистсчетово
дител.

Лиляна Пламенова Свиленова – Стопанска 
академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счето
водство и контрол, квалификация – икономист
счетоводител.

Теменужка Йорданова Иванова – Междуна
родно висше бизнес училище – Ботевград – биз
нес администация, квалификация – стопанско 
управление.

Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ 
„Карл Маркс“ – икономика и управление на 
търговията, МИО, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пра
во – юрист по оценка на права на интелектуал
ната и индустриалната собственост, търговски 
предприятия и вземания.

Даниел Николов Стойков – Стопанска акаде
мия „Димитър Ценов“ – Свищов, стопанска от
четност, оценка на финансови активи, финансови 
институции и търговски предприятия.

Антоанета Георгиева Илиева – главен счето
водител – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – сче
товодство и контрол, квалификация – икономист.

4.2. Съдебна финансовоикономическа екс
пертиза

Мария Николова Лалова, специалност – сче
товодство и контрол.

Антоанета Борисова ЗашеваИванова; специ
алност – икономист.



БРОЙ 8 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  93   

Румен Димитров Любенов, специалност – сче
товодна отчетност.

Анжелика Любенова Ковачева, специалност 
„Финанси, счетоводство и контрол“.

Димчо Атанасов Борисов, специалност – фи
нанси и кредит и икономика на търговията.

Елка Русева Жекова, София, специалност – уп
равление и планиране на народното стопанство.

Рангел Кирилов Калистратов, специал
ност – счетоводство и контрол.

Първолета Борисова Бешкова, специал
ност – счетоводство и контрол.

Марийка Стефанова Цолачева, магистър иконо
мист, специалност – интелектуална собственост. 

Димитър Маринов Карадимитров, специал
ност – икономика на съобщенията. 

Софрони Георгиев Атанасов, специал
ност – счетоводна отчетност. 

Димитричка Стойчева Стефанова, специал
ност – счетоводна отчетност. 

Тинка Тодорова Маркова, специалност – ико
номика на вътрешната търговия. 

Елена Петрова Павлова, специалност – сче
товодство и контрол. 

Емилия Тодорова Милушева, специал
ност – икономика и организация на вътрешната 
търговия. 

Снежана Тодорова Петрова; специалност – сче
товодна отчетност. 

Нели Желева Терзиева, специалност – сто
кознание. 

Христина Петкова Староманова, специал
ност – счетоводство и контрол. 

Катя Любов Шипочка, специалност – ико
номист. 

Анастасия Димитрова Енчева, специал
ност – юрист. 

Юлиян Янков Пальов, специалност – инже
нергеодезист. 

Анатоли Ангелов Петков, специалност – со
циалноикономическа информация.

Стоянка Филипова Йорданова, специал
ност – икономика на промишлеността.

Стоянка Иванова Нетровска , специал
ност – счетоводство и контрол.

Инж. Катерина Атанасова Михова, специал
ност – горско стопанство.

Добринка Добромирова Павлова, специал
ност – счетоводство и контрол.

Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал
ност – архитектура.

Красимир Стефанов Сърбински, специал
ност – счетоводна отчетност. 

Росен Руменов Стоянов, специалност – фи
нанси. 

Огняна Христова Танева, специалност – сче
товодна отчетност. 

Георги Николов Календеров, специал
ност – маркетинг и мениджмънт. 

Васил Иванов Вутов, специалност – застрахо
вателно дело и публична администрация. 

Ирина Красимирова Семерджиева, специал
ност – автоматизация на производството; плани
ране на инвестиционния процес.

Валери Ганчев Пелов, специалност – иконо
мика на търговията.

Ива Спасова Вълкова, специалност – иконо
мика и управление на селското стопанство.

Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна 
отчетност. 

Славка Динева Иванова, специалност – ико
номика и организация на селското стопанство.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Добромир Александров Соколов, специалност 
„Икономика на труда“.

Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел. 
машини и апарати; финансовосчетоводна и 
правна дейност на фирмите.

Марияна Пеева Балтова, специалност – за
страхователно дело. 

Лидия Любенова Христова, специалност „Съ
дебносчетоводни експертизи; съдебна финансово
икономическа експертиза“.

Татяна Здравкова Стоянова, магистър по 
икономика; маркетолог; оценител на оборотни 
дълготрайни активи.

Слънчезар Стоев Стоев, магистър иконо
мист – счетоводна отчетност.

Красимира Миткова Николова, висше – ма
гистър – счетоводство и контрол.

Величка Георгиева Томова, специалност – сче
товодство и контрол. 

Малинка Панова Тодорова, висше икономи
ческо, счетоводство и пенсионно осигуряване.

Иван Стойнев Пандурски, полувисше – ико
номическо. 

Иван Христов Узунов, икономист; разрешение 
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“.

Таня Велинова Божилова, икономист – ди
пломиран експертсчетоводител.

Лозан Кирилов Дойчев, икономистстатистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – иконо

мика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност „Съдеб

носчетоводни експертизи; съдебнооценителни 
експертизи“. 

Валентин Радославов Тодоров, специалност 
„Икономика и управление на транспорта“. 

Стоян Делчев Гешев, икономист – макроико
номика: финанси, данъци, такси, мита и счето
водна отчетност, оценител на активи. 

Емил Върбанов Томов, икономист – цени, 
ценообразуване, финансовоикономически ана
лизи, трафик на културноисторически ценности, 
контрабанда – стоковоматериални ценности.

Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен 

инженер и финанси и счетоводство; оценка на 
недвижими имоти; оценка на машини и съоръ
жения; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества; оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка 
на финансови институции; оценка на права на 
интелектуална и индустриална собственост и 
други фактически отношения.

Росен Стоянов Костов, специалист инженер
геодезист, фотограметрия и картография и магис
тър по икономика; оценка на недвижими имоти; 
оценка на машини и съоръжения; оценка на цели 
държавни и общински предприятия, преобразува
ни или непреобразувани в търговски дружества; 
капиталови инвестиционни проекти в публичния 
сектор: разработване, анализ, оценка и контрол; 
бизнесплан и оценка на инвестиционен проект. 
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Симеон Ананиев Ананиев, икономист, ико
номика на транспортна фирма; оценка на цели 
държавни и общински предприятия, инженер 
експлоатация на железопътния транспорт, удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“. 

Илка Нецова Георгиева, магистър – ико
номист – счетоводство и контрол; експерт по 
финансовосчетоводни проблеми; оценител на 
финансови оборотни и дълготрайни материални 
активи. 

Ралица Панчева Попова, икономист – орга
низатор данъчно консултиране. 

Любомир Цве т ков Йо т ов ,  ма г ис т ър 
МИО – митнически режими и процедури, мит
нически и валутни престъпления и нарушения, 
митнически режими и процедури, митнически 
информационни системи. 

Димитър Иванов Христов, висше – българ
ска филология; експертоценител на оборотни 
и дълготрайни материални активи, машини, 
съоръжения и транспортни средства, експерт по 
психологически и екологични проблеми; социална 
педагогика; специална педагогика – олигофре
нопедагогика. 

Петя Васкова Христова, магистър МИО – пре
воз на опасни товари по шосе и железен път; 
преподавател по английски език и литература. 

Галина Лозева Зафирова, бакалавър по ико
номика – бизнес администрация. 

Еленка Петрова Иванова, техникум по ико
номика – счетоводство и контрол. 

Орлин Павлов Матев, специалност – кономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономичес

ки институт „Карл Маркс“, специалност „Ико
номика и организация на вътрешната търговия“.

Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Кола
ров“, специалност – икономика и организация 
на селското стопанство.

Любомир Цветков Йотов – Висш икономиче
ски институт „Карл Маркс“, специалност „Меж
дународни икономически отношения“.

Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специ
алност „Финанси“, сертификат „Оценителска 
правоспособност за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения“.

Светла Иванова Георгиева – Университет за 
национално и световно стопанство, специалност 
„Публични финанси“. Технически универси
тет – София, специалност „Технология на елек
тронното производство“.

Лилия Василева Иванова – Висше училище 
по застраховане и финанси, специалност „Сче
товодство и контрол“. 

Георги Димитров Политов – Висш икономи
чески институт „Карл Маркс“, специалност „Уп
равление и планиране на народното стопанство“, 
ниво на достъп до класифицирана информация 
„Строго секретно“. 

Марияна Пеева Балтова – Стопанска ака
демия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, 
специалност „Застрахователно дело“ – профил 
„Обществено осигуряване“ и „Педагогика“.

Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специал
ност „Счетоводство и контрол“, сертификат „Оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи“; 
удостоверение „Администратор на лични данни“.

Антоанета Иванова Първанова – Университет 
за национално и световно стопанство, специалност 
„Маркетинг и мениджмънт“, икономист, експерт 
в областта на обществените поръчки, ниво на 
достъп до класифицирана информация „Секретно“.

Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
организация на вътрешната търговия“. 

Милена Димова Рашева – УНСС – София, 
специалност „Икономика и управление на ин
дустрията“.

Тошко Николов Поптолев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Финанси и кредит“.

Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Хидротехническо строителство“, Икономически 
университет – Варна, магистър по специалност 
„Икономика на недвижимата собственост“.

Нели Христова Владимирова – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“.

Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на търговията“.

Снежка Кирилова Илиева – Великотърнов
ски университет, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Цветанка Лазарова Велева – Стопанска ака
демия – Свищов, специалност „Застраховане и 
социално дело“; УНСС – Врачански стопански 
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“.

Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика на 
промишлеността“.

Анка Христова Ангелова – Стопанска ака
демия – Свищов, специалност „Счетоводство 
и контрол“; „Контрол и анализ на фирмената 
дейност“.

Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Димитър 
Благоев“ – Варна, специалност – СО, квалифика
ция – икономистсчетоводител.

Славейко Андреев Въчков – УНСС – София, 
специалност „Планиране и прогнозиране“.

Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Васил Любенов Василев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, икономика на промишлеността, 
съдебна финансовоикономическа експертиза и 
съдебносчетоводна експертиза в банковия сектор.

Цветелина Ананиева Ананиева – Нов бъл
гарски университет, специалност „Финансов 
контрол“.

Галина Златева Димитрова – Университет 
„Хумболдт“ – Берлин, финансово стопанство, 
магистър по финанси и финансовоикономичес
ки анализ.

Стоимен Иванов Петков – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, счетоводство и контрол, ико
номистсчетоводител.

Венцислав Николов Атанасов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, управление и икономика на АПП.

Кета Ангелова Дечева – Икономически уни
верситет – Варна, стокознание.

Татяна Георгиева Праскова – Югозападен уни
верситет „Неофит Рилски“ – Благоевград – пре
дучилищна педагогика, Икономически универ
ситет – Варна, мениджмънт и стопански бизнес, 
Камара на независимите оценители в България.
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Невена Рашкова Тенева – ВФСИ „Димитър 
Ценов“ – Свищов, счетоводна отчетност.

Мариана Димова Ангелова – Стопанка акаде
мия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и 
планиране, икономистспециалист по маркетинг 
и квалификация учител.

Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Дими
тър Ценов“ – Свищов, счетоводство и контрол; 
професионална квалификация „Счетоводство и 
финансов одит“.

Асен Данчев Димитров – УНСС – магистър 
по счетоводство и контрол.

Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска 
академия – Свищов, специалност „Счетоводство 
и контрол“, икономистсчетоводител. 

Иван Емилов Милев – УНСС – София, спе
циалност – маркетинг, магистър по икономика.

Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър 
по публични финанси.

Емил Асенов Атанасов – СУ „Св. Климент 
Охридски“, юрист и доцент по специалност 
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност“.

Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специал
ност „Туризъм и икономика на социалнокул
турната сфера“.

Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“, 
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран 
одитор.

Мария Симеонова Благоева – ВИИ „Карл 
Маркс“, специалност „Счетоводна отчетност“.

Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска 
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специ
алност „Счетоводство и контрол“.

Елена Колева ЙолашкаМитова – Стопанска 
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специ
алност „Счетоводна отчетност“.

Рени Кръстева Стоянова – УНСС, специал
ност „Икономика и управление на търговията“.

Борис Любомиров Ненчев – УНСС, специал
ност „Финанси и отчетност“.

Ирена Йорданова Николова – ВИИ „Карл 
Маркс“, специалност „Счетоводство и контрол“.

Валерий Иванов Обретенов – Икономичски 
университет – Варна, специалност „Икономика 
и управление на строителството“.

Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС, 
специалност „Финанси“.

Анна Димитрова Кацарова – Стопанска ака
демия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, 
специалност „Стопански и финансов контрол“.

Ирина Цветкова Цветкова – Стопанска акаде
мия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство 
и контрол, квалификация – икономистсчетово
дител.

Лиляна Пламенова Свиленова – Стопанска 
академия „Димитър Ценов“ – Свищов – счето
водство и контрол, квалификация – икономист
счетоводител.

Теменужка Йорданова Иванова – Междуна
родно висше бизнес училище – Ботевград – биз
нес администация, квалификация – стопанско 
управление. 

Десислава Василева Ласкина – Стопанска ака
демия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство 
и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите 
предприятия.

Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ 
„Карл Маркс“ – икономика и управление на 
търговията, МИО, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пра
во – юрист, оценка на права на интелектуалната 
и индустриалната собственост, търговски пред
приятия и вземания.

Даниел Николов Стойков – Стопанска акаде
мия „Димитър Ценов“ – Свищов, стопанска от
четност, оценка на финансови активи, финансови 
институции и търговски предприятия.

Нина Станкова Даганова – Частно бизнес 
училище „Евростандарт“ – икономист – посред
ник в банковото, застрахователното и осигури
телното дело.

Антоанета Георгиева Илиева – главен счето
водител – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – сче
товодство и контрол, квалификация – икономист.

4.3. Съдебностокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, спе

циалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – сче

товодство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – сче

товодна отчетност.
Анжелика Любенова Ковачева, специал

ност – финанси, счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специал

ност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магистър иконо

мист, специалност – интелектуална собственост. 
Димитър Маринов Карадимитров, специал

ност – икономика на съобщенията. 
Софрони Георгиев Атанасов, специал

ност – счетоводна отчетност. 
Димитричка Стойчева Стефанова, специал

ност – счетоводна отчетност. 
Тинка Тодорова Маркова, специалност – ико

номика на вътрешната търговия. 
Елена Петрова Павлова, специалност – сче

товодство и контрол. 
Емилия Тодорова Милушева, специал

ност – икономика и организация на вътрешната 
търговия. 

Снежана Тодорова Петрова, специалност – сче
товодна отчетност. 

Нели Желева Терзиева, специалност – сто
кознание. 

Катя Любов Шипочка, специалност – ико
номист. 

Стоянка Филипова Йорданова, специал
ност – икономика на промишлеността.

Добринка Добромирова Павлова, специал
ност – счетоводство и контрол.

Красимир Стефанов Сърбински, специал
ност – счетоводна отчетност.

Васил Иванов Вутов, специалност – застрахо
вателно дело и публична администрация.

Валери Ганчев Пелов, специалност – иконо
мика на търговията.

Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна 
отчетност.

Таня Борисова КошеваКръстева, специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Орлин Павлов Матев, специалност – иконо
мист.
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Красимира Миткова Николова, висше – ма
гистър – счетоводство и контрол. 

Татяна Здравкова Стоянова, магистър по 
икономика; маркетолог; оценител на оборотни 
дълготрайни активи.

Слънчезар Стоев Стоев, магистъриконо
мист – счетоводна отчетност.

Иван Стойнев Пандурски, полувисше – ико
номическо.

Димитринка Борисова Милевска, машинен 
инженер – текстилни, трикотажни, шевни ма
шини и технологии.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 
експертоценител. 

Иван Христов Узунов, икономист; разрешение 
за достъп до КИ ниво „Строго секретно“. 

Таня Велинова Божилова, икономист – ди
пломиран експертсчетоводител. 

Лозан Кирилов Дойчев, икономистстатистик. 
Ваня Радославова Рачева, магистър – иконо

мика – счетоводство и контрол. 
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен 

инженер и финанси и счетоводство; оценка на 
недвижими имоти; оценка на машини и съоръ
жения; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества; оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка 
на финансови институции; оценка на права на 
интелектуална и индустриална собственост и 
други фактически отношения.

Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, иконо
мист – макроикономика: финанси, данъци, такси, 
мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.

Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българ

ска филология; експертоценител на оборотни 
и дълготрайни материални активи, машини, 
съоръжения и транспортни средства, експерт по 
психологически и екологични проблеми; социална 
педагогика; специална педагогика – олигофрено
педагогика; свидетелство за правоспособност за 
работа с трактори, земеделска, горска и мелиора
тивна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; пас
порт – заварчик III степен, ръчно електродъгово 
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани 
стомани; огняр II степен на котли с високо на
лягане до 1000 м2.

Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по елек
троника и автоматика; лицензиран оценител на 
цели държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Емил Върбанов Томов, икономист – цени, 
ценообразуване, финансовоикономически ана
лизи, трафик на културноисторически ценности, 
контрабанда – стоковоматериални ценности.

Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магистър – ико

номист – счетоводство и контрол, експерт по 
финансовосчетоводни проблеми; оценител на 
финансовооборотни и дълготрайни материални 
активи.

Светла Иванова Деянова – Висш икономичес
ки институт „Карл Маркс“, специалност „Ико
номика и организация на вътрешната търговия“.

Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Кола
ров“, специалност – икономика и организация 
на селското стопанство.

Любомир Цветков Йотов – Висш икономиче
ски институт „Карл Маркс“, специалност „Меж
дународни икономически отношения“.

Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специ
алност „Финанси“, сертификат „Оценителска 
правоспособност за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения“.

Светла Иванова Георгиева – Университет за 
национално и световно стопанство, специалност 
„Публични финанси“. Технически универси
тет – София, специалност „Технология на елек
тронното производство“.

Лилия Василева Иванова – Висше училище 
по застраховане и финанси, специалност „Сче
товодство и контрол“. 

Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил 
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен 
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“. 

Дора Любенова Гърчева – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специал
ност „Счетоводство и контрол“, сертификат „Оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи“; 
удостоверение „Администратор на лични данни“.

Любомир Константинов Васев – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
организация на вътрешната търговия“.

Милена Димова Рашева – УНСС – София; 
специалност „Икономика и управление на ин
дустрията“.

Емил Димитров Симеонов – ВИИ „Карл 
Маркс“ – София, специалност „Икономика и 
управление на търговията“.

Снежка Кирилова Илиева – Великотърнов
ски университет, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Цветанка Лазарова Велева – Стопанска ака
демия – Свищов, специалност „Застраховане и 
социално дело“; УНСС – Врачански стопански 
филиал, специалност „Счетоводство и контрол“. 

Николай Георгиев Лазаров – УНСС – София, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Кета Ангелова Дечева – Икономически уни
верситет – Варна, стокознание.

Мариана Димова Ангелова – Стопанска ака
демия „Димитър Ценов“ – Свищов – маркетинг и 
планиране, икономист – специалист по маркетинг 
и квалификация учител.

Емил Димитров Нейков – ВФСИ „Димитър 
Ценов“ – Свищов – счетоводство и контрол; 
професионална квалификация „Счетоводство и 
финансов одит“.

Алексей Стефанов Поибренски – Стопанска 
академия – Свищов, специалност – счетоводство 
и контрол, икономистсчетоводител.

Николай Йорданов Стоев – УНСС, магистър 
по публични финанси.

Петя Георгиева Георгиева – УНСС, специал
ност „Туризъм и икономика на социалнокул
турната сфера“.

Роза Стоянова Георгиева – ВИИ „Карл Маркс“, 
специалност „Финанси и кредит“, сертифициран 
одитор.
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Ангелина Тодорова Божилова – Стопанска 
академия „Димитър Апостолов Ценов“, специ
алност „Счетоводство и контрол“.

Таня Петкова Тодорова – Техникум по ико
номика – Смолян, специалност – икономика на 
промишлеността.

Цветанка Харалампиева Семкова – УНСС, 
специалност „Финанси“.

Десислава Василева Ласкина – Стопанска ака
демия „Димитър Ценов“ – Свищов – счетоводство 
и контрол – счетоводство и одит в нефинансовите 
предприятия.

Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ 
„Карл Маркс“ – МИО – икономика и управление 
на търговията, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пра
во – юрист.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строи

телен инженер, ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – авто

матизация на производството.
Николета Борисова Божинова, специал

ност – инженер – горско стопанство – опазване 
на природната среда.

Елена Гьорева Русева, специалност – строи
телен инженер, ПГС.

Димитър Петров Петев, специалност – радио 
и телевизионна техника.

Николай Василев Вълков, специалност – въо
ръжение, бойни припаси и оптически прибори.

Пламен Димитров Гърбов, специалност – стро
ителен инженер по технология на строителството.

Бранимир Светославов Костов, специал
ност – строителен инженер – ПГС конструкции.

Петя Георгиева Николова, специалност – марк
шайдерство и геодезия.

Керанка Христова Русева, специалност – стро
ителен инженер – промишлено и гражданско 
строителство.

Деница Константинова РусеваГеоргиева, спе
циалност – строителен инженер – водоснабдяване 
и канализация.

Невенка Георгиева Иванова , специал
ност – транспортно строителство.

Пламен Иванов Кривошапков, специал
ност – промишлено и гражданско строител
ство – конструкции.

Райна Василева Бонева. 
Николай Димитров Николов, специал

ност – технология и управление на транспорта.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специал

ност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хид

ромелиоративно строителство, земеразделяне и 
градоустройство.

Инж. Минка Хиткова Радева, специалност –  
гео дезия, фотограметрия и картография.

Инж. Атанас Илиев Желязов, специал
ност – двигатели с вътрешно горене.

Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – ки
ноапаратура.

Валентин Рачев Симеонов, специалност – стро
ителен инженер по пътно строителство.

Вера Маринова Ахмакова, специалност – стро
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство.

Антони Вълков Запрянов, специалност – дви
гатели с вътрешно горене.

Юлиян Янков Пальов, специалност – инже
нергеодезист.

Стойне Йорданов Доканин, специалност – во
енен инженер по ПГС.

Соня Хаим Стойкова, специалност – промиш
лено и гражданско строителство. 

Маргаритка Кирилова ГригороваНиколова, 
специалност – ел. машини и апарати. 

Арх. Галина Петкова Главчева, специал
ност – архитектура.

Инж. Катерина Атанасова Михова, специал
ност – горско стопанство.

Никола Иванов Николов, специалност – про
мишлено и гражданско строителство – кон
струкции.

Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал
ност – архитектура.

Румяна Тошева Несторова, специалност – сел
скостопанска техника.

Иван Младенов Илиев, специалност – техно
логия на минното производство.

Инж. Марин Владимиров Йорданов, специал
ност – радио и телевизионна техника.

Георги Петров Ценев, специалност – пътно 
строителство. 

Ирина Красимирова Семерджиева, специал
ност – автоматизация на производството; плани
ране на инвестиционния процес. 

Инж. Донета Божкова Божкова, специал
ност – промишлено и гражданско строителство; 
фирмено счетоводство.

Росица Димитрова Георгиева, специал
ност – геодезия и земеустройство. 

Таня Борисова КошеваКръстева, специал
ност – промишлено и гражданско строителство. 

Ивайло Николов Димитров, специалност – зе
меустройство, достъп до класифицирана инфор
мация – ниво „Секретно“.

Инж. Катя Стоянова Дринова, специал
ност – хидромелиоративно строителство.

Инж. Йордан Вихъров Найденов, специал
ност – хидромелиоративно строителство; право.

Владимир Костов Господинов, специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Саша Евтимова Георгиева, специалност – гор
ско стопанство.

Владимир Степанович Шимук, специал
ност – конструиране и производство на радио
апаратури.

Цветанка Христова Ковачка, специалност – ел. 
машини и апарати.

Мая Атанасова Динева, специалност – инже
нерархитект.

Василка Петкова Гетова, специалност – тех
никгеодезист.

К.т.н. др Михаил Николов Чалашканов, 
минен инженер – електромеханик, кандидат на 
техническите науки; минна електромеханика.

Инж. Димитринка Борисова Милевска, ма
шинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни 
машини и технологии.

Йордан Донев Йорданов, машинен инже
нер – транспортна техника и технологии; серти
фикат за автоекспертоценител.



СТР.  98  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 8

Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радио
електроника; оценка на машини и съоръжения; 
оценка на права на интелектуална и индустриална 
собственост; оценка на търговски предприятия; 
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София; 
експертоценител на оборотни и дълготрайни 
активи.

Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по елек
троника и автоматика; лицензиран оценител на 
цели държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

К.т.н. др Георги Маринов Маринов, инженер
нотехнически науки; технически средства за ГСМ; 
лицензиран оценител на машини и съоръжения; 
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на 
малки оръжия.

Инж. Валентина Стефанова Николова, техно
логия на машиностроенето и металорежещите 
машини; лицензиран оценител на машини и 
съоръжения.

Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи; оценител на недвижими имоти и сгради, 
паметници на културата; удостоверение за ниво 
на достъп до КИ „Секретно“.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист, 
експертоценител.

Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен 
инженер, специалност: хидроенергийно строител
ство; оценител на недвижими имоти, както и за 
цели предприятия; удостоверение за обследване 
на сгради за енергийна ефективност.

Станка Панайотова ДженеваДинева, строи
телен техник; строителство и архитектура.

Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен 
инженер – геодезия, фотограметрия и карто
графия; свидетелство за извършване на дейности 
по кадастъра.

Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен 
инженер – технология на машиностроенето.

Борислав Георгиев Попов, магистър – горско 
стопанство; оценител на недвижими имоти и 
земеделски земи.

Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинже
нер; разрешение за достъп до КИ ниво „Секретно“.

Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен 
инженер; лицензиран оценител на машини, съо
ръжения и транспортни средства.

Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен 
инженер и финанси и счетоводство; оценка на 
недвижими имоти; оценка на машини и съоръ
жения; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества; оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка 
на финансови институции; оценка на права на 
интелектуална и индустриална собственост други 
фактически отношения.

Инж. Росен Стоянов Костов, специалист ин
женергеодезист, фотограметрия и картография 
и магистър по икономика; оценка на недвижими 
имоти; оценка на машини и съоръжения; оцен
ка на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; капиталови инвестиционни проекти в 

публичния сектор: разработване, анализ, оценка 
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестици
онен проект.

Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен ин
женер – механизация на селското стопанство; 
лицензиран оценител, машини и съоръжения, 
капитално строителство.

Инж. Борислав Младенов Савов, инженер – зе
меустроител; лицензиран оценител на недвижими 
имоти.

Инж. Пенка Нончева ИвановаГанова, оце
нител на недвижими имоти; оценител на недви
жими имоти и сгради, паметници на културата; 
независим оценител на движимо и недвижимо 
имущество на държавните и общинските фирми.

Светла Стоянова Стоянова, строителен техни
кум – геодезия и картография; кадастър, регула
ция и оценка на недвижими имоти.

Мария Христова Николова, средно специал
но – художествени занаяти, технология на ма
шиностроенето; експерт по съдебносчетоводни 
и финансовоценови експертизи.

Виолета Иванова Цветанова, строителен 
техник – строителство и архитектура; брокер на 
недвижимо имущество, компютърна графика.

Людмил Тодоров Маев, Висш институт по архи
тектура и строителство – специалност „Геодезия, 
фотограметрия и картография“; свидетелство за 
правоспособност за извършване на дейност по 
кадастъра.

Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги 
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт 
по криминалистика и радиоелектронна техника.

Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил 
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен 
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“.

Димитър Маламов Хабов – ВМЕИ – София, 
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане 
на промишлеността и транспорта“, достъп до 
класифицирана информация ниво „Секретно“.

Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И. 
Ленин“ – София, специалност „Технология на 
металите“; Химикотехнологичен и металургичен 
университет – София, специалност „Безопасност 
на производствата“, сертификат „Оценител на 
машини и съоръжения“, сертификат „Автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна 
стойност“.

Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт 
по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.

Найден Станимиров Петров – Висш ма
шинноелектротехнически институт – София, 
специалност „Автоматизирано оборудване на 
машиностроенето“; сертификат „Оценител на 
машини и съоръжения“.

Инж. Ангел Димитров Илиев – Висш инже
нерностроителен институт – София, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“.

Станка Иванова Илиева – Висш инженерно
строителен институт – София, специалност „Гео
дезия, фотограметрия и картография“.

Румяна Атанасова Гондова – Висш минногео
ложки институт, специалност „Хидрогеология и 
инженерна геология“.



БРОЙ 8 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  99   

Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ле
нин“ – София, специалност „Хидравлични ма
шини и съоръжения“.

Инж. Надежда Крумова Георгиева – Универси
тет по архитектура, строителство и геодезия – Со
фия, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженер
ностроителен институт – София, специалност 
„Хидромелиоративно строителство“. 

Катя Миткова Тодоринова – Технически уни
верситет – София, специалност „Електроенерге
тика и електрообзавеждане“. 

Тони Петров Тонев – ВТУ „Ангел Кънчев“, 
специалност „Технология и организация на ав
томобилния транспорт“. 

Георги Асенов Стоименов – Технически уни
верситет – София, специалност „Технология и 
организация на автомобилния транспорт“.

Инж. Диляна Любомирова Вачковска – Висш 
машинноелектротехнически институт – Варна, 
специалност „Топлинна и масообменна техника 
в химическата промишленост“. 

Инж. Стефан Крумов Жечков – ВМЕИ „Ле
нин“ – София, специалност „Топлотехника“. 

Марина Игнатова Николова – Университет по 
архитектура, строителство и геодезия – София, 
специалност „Архитектура“.

Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инже
нерностроителен институт, специалност „Архи
тектура“.

Вергиния Георгиева ЯкимоваПетрова – Висш 
инженерностроителен институт, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“.

Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.

Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

Нина Господинова ЛамбоваДимова – ВИАС –  
София, специалност – промишлено и гражданско 
строителство – технология, оценка на недвижими 
имоти, оценител на машини и съоръжения.

Др инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш 
химикотехнологичен институт; металургия на 
черните метали.

Румяна Ангелова Хаджиниколова – ВИСИ –  
строителен инженер по промишлено и граждан
ско строителство.

Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – Со
фия, специалност – авт. трансп., трактори и 
кари – АТК, машинен инженер.

Неделко Петров Неделков – Висш инженер
ностроителен институт – София, специалност 
„Водоснабдяване и канализация“.

Мила Николова Галева – ВИАС, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“.

Воин Василев Стумбов – ВМЕИ „Ленин“ – Со
фия, специалност „Промишлена топлотехника“.

Николай Тодоров Цанев – ВИАС, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“.

Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги 
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“, кадастър и регулация, оценка 
и делби на недвижими имоти и земеделски земи.

Соня Георгиева Петрова – Университет по 
архитектура, строителство и геодезия – София, 
инженергеодезист – фотограметрия и картогра
фия, оценител на земеделски земи.

Константин Борисов Балев – електроинже
нер – ВМЕИ „Ленин“ – София.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор, 

инженер.
Николай Димитров Николов, специал

ност – технология и управление на транспорта.
Инж. Атанас Илиев Желязов, специал

ност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов, специалност –  

строи телен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – стро

ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство.

Антони Вълков Запрянов, специалност – дви
гатели с вътрешно горене.

Соня Хаим Стойкова, специалност – промиш
лено и гражданско строителство.

Проф. др инж. Станимир Михайлов Ка
рапетков, Технически университет – София, 
Факултет – Сливен, специалност – механика и 
идентификация на ПТП. 

Бойко Костадинов Димитров, специал
ност – танкови войски – строеви; двигатели с 
вътрешно горене.

Иван Младенов Илиев, специалност – техно
логия на минното производство.

Инж. Марин Владимиров Йорданов, специал
ност – радио и телевизионна техника.

Инж. Анастасия Славчева Костова, специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Инж. Йордан Вихъров Найденов, специал
ност – хидромелиоративно строителство; право.

Ст.н.с. II ст. др инж. Николай Спасов Христов, 
съвременни системи и електронни комплектовки 
на автомобилите – конструктивна безопасност, 
плавност на движението, спиране.

Инж. Ангел Петков Маринов, инженермеха
ник по автомобилния транспорт; оценка в сферата 
на транспорта и строителството.

Иван Тодоров Въздържанов, машинен инже
нер – автоексперт.

Инж. Асен Вълчев Чакъров, машинен инженер; 
двигатели с вътрешно горене.

Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по 
електроника и автоматика, лицензиран оценител 
на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Инж. Румен Петров Таслаков, машинен инже
нер – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. Живко Христов Евтимов, машинен ин
женер – автомобили, трактори и кари; оценка в 
сферата на транспорта и строителството.

Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен 
инженер; лицензиран оценител на машини, съо
ръжения и транспортни средства.

Александър Панайотов Димитров; кримина
лист, автотехнически експертизи.

Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен 
инженер – транспортна техника и технологии; 
сертификат за автоекспертоценител.
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Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инже
нер – двигатели с вътрешно горене, и магистър 
по икономика – организация на производството 
и управление в промишлеността.

Инж. Иван Атанасов Тодоров, специал
ност – технология и организация на автомобилния 
транспорт.

Инж. Валентин Стойчев Панчев, машинен ин
женер – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Димитър Иванов Христов, висше – българ
ска филология; експертоценител на оборотни 
и дълготрайни материални активи, машини, 
съоръжения и транспортни средства; експерт по 
психологически и екологични проблеми; социална 
педагогика; специална педагогика – олигофрено
педагогика; свидетелство за правоспособност за 
работа с трактори, земеделска, горска и мелиора
тивна техника – категория: Твк, ТвкЗ, ТвкГ; пас
порт – заварчик III степен, ръчно електродъгово 
заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани 
стомани; огняр II степен на котли с високо на
лягане до 1000 м2.

Инж. Сашко Петров Погачев, София – ма
шинен инженер – автомобили, трактори и кари.

Доц. Георги Борисов Джонев, управление и 
организация на автомобилния транспорт.

Инж. Николай Пеев Камбуров, машинен 
инженер.

Инж. Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги 
Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт 
по криминалистика и радиоелектронна техника.

Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил 
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен 
инжинер, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“.

Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И. 
Ленин“ – София, специалност „Технология на 
металите“, Химикотехнологичен и металургичен 
университет – София, специалност „Безопасност 
на производствата“, сертификат „Оценител на 
машини и съоръжения“, сертификат „Автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна 
стойност“.

Николай Живков Занев – Технически универ
ситет – София, специалност „Транспортна техника 
и технологии“; сертификат за автоексперт.

Тони Петров Тонев – ВТУ „Ангел Кънчев“, 
специалност „Технология и организация на ав
томобилния транспорт“.

Пеню Димов Пенев – ВНВУ „В. Левски“, 
специалност „Автомобилни войски“. 

Георги Асенов Стоименов – Технически уни
верситет – София, специалност „Технология и 
организация на автомобилния транспорт“. 

Незабравка Гаврилова Първанова – ВМЕИ 
„Ленин“ – София, специалност „Автомобилен 
транспорт, трактори и кари“. 

Костадин Крумов Златев – Технически уни
верситет – София, специалност „Комплексна 
механизация и поточни линии в строителството“.

Венцислав Цветанов Василев – ВА „Г. С. 
Раковски“, специалност „Военнополитическа, об
щовойскова“; ПЖИ „Тодор Каблешков“ – София, 
специалност „Експлоатация и ремонт на вагони“.

Васил Андонов Веселинов – ВМЕИ – Со
фия, специалност – авт. трансп., трактори и 
кари – АТК, машинен инженер.

Едвин Живков Желев – Технически универси
тет – София, специалност – компютърни системи 
и технологии, компютърен инженер.

Цветелина Найденова Найденова – ТУ – Ста
ра Загора; колеж в гр. Ямбол – инструктор за 
обучение на водачи на МПС, категория „С“.

Ивайло Петров Йорданов – Технически уни
верситет – София, специалност „Технология и 
управление на транспорта“.

Стефан Кръстев Делчев, ВТУ „Тодор Каб
лешков“ – София, специалност „Автотехническа 
експертиза“.

5.3. Съдебна инженернотехнологична екс
пертиза

Спас Георгиев Милчев, специалност – авто
матизация на производството.

Николета Борисова Божинова, специал
ност – инженер – горско стопанство – опазване 
на природната среда.

Димитър Петров Петев, специалност – радио 
и телевизионна техника.

Николай Василев Вълков, специалност – въо
ръжение, бойни припаси и оптически прибори.

Керанка Христова Русева, специалност – строи
телен инженер – промишлено и гражданско 
строителство.

Деница Константинова РусеваГеоргиева, спе
циалност – строителен инженер – водоснабдяване 
и канализация.

Инж. Атанас Илиев Желязов, специал
ност – двигатели с вътрешно горене. 

Валентин Рачев Симеонов, специалност – стро
ителен инженер по пътно строителство. 

Вера Маринова Ахмакова, специалност – стро
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. 

Антони Вълков Запрянов, специалност – дви
гатели с вътрешно горене.

Соня Хаим Стойкова, специалност – промиш
лено и гражданско строителство.

Маргаритка Кирилова ГригороваНиколова, 
специалност – ел. машини и апарати.

Никола Иванов Николов, специалност – про
мишлено и гражданско строителство – кон
струкции. 

Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал
ност – архитектура. 

Ирина Красимирова Семерджиева, специал
ност – автоматизация на производството; плани
ране на инвестиционния процес.

Инж. Катя Стоянова Дринова, специал
ност – хидромелиоративно строителство.

Инж. Йордан Вихъров Найденов, специал
ност – хидромелиоративно строителство; право.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Саша Евтимова Георгиева, специалност – гор
ско стопанство.

Васил Николов Василев, специалност – военен 
инженер по ПГС – технология на строителството.

Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП, 
инженертехнолог; технология на ферментацион
ните производства; оценител на права на инте
лектуална и индустриална собственост.

Мария Христова Николова, средно специал
но – художествени занаяти, технология на ма
шиностроенето; експерт по съдебносчетоводни 
и финансовоценови експертизи.
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Инж. Димитринка Борисова Милевска, ма
шинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни 
машини и технологии.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист; 
експертоценител.

Инж. Йордан Донев Йорданов, машинен 
инженер – транспортна техника и технологии; 
сертификат за автоекспертоценител.

Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по 
електроника и автоматика; лицензиран оценител 
на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

К.т.н. др Георги Маринов Маринов, инженер
нотехнически науки; технически средства за ГСМ; 
лицензиран оценител на машини и съоръжения; 
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на 
малки оръжия.

Инж. Валентина Стефанова Николова, техно
логия на машиностроенето и металорежещите 
машини; лицензиран оценител на машини и 
съоръжения.

Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен 
инженер, специалност – хидроенергийно строи
телство; оценител на недвижими имоти, както и 
за цели предприятия; удостоверение за обследване 
на сгради за енергийна ефективност.

Станка Панайотова ДженеваДинева, строи
телен техник – строителство и архитектура.

Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен 
инженер – технология на машиностроенето.

Инж. Симеон Ананиев Ананиев, икономист, 
икономика на транспортна фирма; оценка на цели 
държавни и общински предприятия, инженер по 
експлоатация на железопътния транспорт; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – Со
фия, специалност „Промишлена топлотехника“, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения.

Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И. 
Ленин“ – София, специалност „Технология на 
металите“. Химикотехнологичен и металургичен 
университет – София, специалност „Безопасност 
на производствата“, сертификат „Оценител на 
машини и съоръжения“, сертификат „Автотехни
ческа експертиза – проблеми, методика, пазарна 
стойност“.

Найден Станимиров Петров – Висш ма
шинноелектротехнически институт – София, 
специалност „Автоматизирано оборудване на 
машиностроенето“.

Румяна Атанасова Гондова – Висш минногео
ложки институт, специалност „Хидрогеология и 
инженерна геология“.

Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ле
нин“ – София, специалност „Хидравлични ма
шини и съоръжения“.

Тони Петров Тонев – ВТУ „Ангел Кънчев“, 
специалност „Технология и организация на ав
томобилния транспорт“.

Георги Асенов Стоименов – Технически уни
верситет – София, специалност „Технология и 
организация на автомобилния транспорт“.

Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инже
нерностроителен институт, специалност „Архи
тектура“.

Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.

Инж. Димитър Димитров Антонов – Турк
менски политехнически институт, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

Др инж. Огнян Любомиров Пирински – Висш 
химикотехнологичен институт; металургия на 
черните метали.

5.4. Съдебна компютърнотехническа екс
пертиза

Методи Найчев Консулов – ВМЕИ „Ле
нин“ – София, инженер по радиоелектроника, 
допълнителна квалификация – електронни сред
ства за контрол и управление.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор, 

инженер.
Цвета Георгиева ГанчеваВелкова, специ

алност – строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство – конструкции.

Николета Борисова Божинова, специал
ност – инженер – горско стопанство – опазване 
на природната среда.

Елена Гьорева Русева, специалност – строи
телен инженер – ПГС.

Димитър Петров Петев, специалност – радио 
и телевизионна техника.

Антоанета Георгиева Йовева, специалност – ар
хитектура.

Пламен Димитров Гърбов, специалност – стро
ителен инженер по технология на строителството.

Невенка Георгиева Иванова, специалност –  
транспортно строителство.

Виолета Моюва Ковачева, специалност – ар
хитектура – опазване на природната среда.

Пламен Иванов Кривошапков, специал
ност – промишлено и гражданско строител
ство – конструкции.

Инж. Цеца Илиева Дянкова , специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Арх. Данче Атанасова Маджарова, специал
ност – архитектура.

Мария Цончева Гугучкова, специалност – хид
ромелиоративно строителство, земеразделяне и 
градоустройство.

Инж. Анастас Тодоров Горанов, инженер
геодезист.

Георги Дянков Георгиев, специалност – про
мишлено и гражданско строителство – кон
струкции, математика, оценител на движимо и 
недвижимо имущество, технически контрол по 
част конструктивна на инвестиционните проекти. 

Валентин Рачев Симеонов, специалност – стро
ителен инженер по пътно строителство. 

Вера Маринова Ахмакова, специалност – стро
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство.

Юлиян Янков Пальов, специалност – инже
нергеодезист.

Стойне Йорданов Доканин, специалност – во
енен инженер по ПГС.

Соня Хаим Стойкова, специалност – промиш
лено и гражданско строителство.

Арх. Галина Петкова Главчева, специал
ност – архитектура.

Надежда Крумова Георгиева , специал
ност – промишлено и гражданско строителство.
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Инж. Марин Владимиров Йорданов, специал
ност – радио и телевизионна техника.

Евелина Георгиева Генадиева, специал
ност – хидротехническо строителство.

Петър Каменов Милчев, специалност – строи
телен инженер.

Таня Борисова КошеваКръстева, специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Любомир Илиев Митриков, специалност –  
строителство и архитектура.

Ивайло Николов Димитров, специалност – зе
меустройство, достъп до класифицирана инфор
мация – ниво „Секретно“.

Инж. Катя Стоянова Дринова, специал
ност – хидромелиоративно строителство.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит.

Румяна Борисова СимеоноваНенова, специ
алност – инженергеодезист.

Надежда Христова Стойчева , специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Димитър Панайотов Джелебов, специал
ност – транспортно и пътно строителство.

Мая Атанасова Динева, специалност – инже
нерархитект.

Инж. Цеца Илиева Дянкова, специалност –  
промишлено и гражданско строителство.

Зоя Пенчева Пенчева, специалност – промиш
лено и гражданско строителство.

Арх. Бойка Велкова БрадистиловаНемигенче
ва, ВИАС – архитектура; оценка на недвижими 
имоти; оценители на земеделски земи и трайните 
насаждения върху тях.

Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инже
нер – радиоелектроника; оценка на машини и 
съоръжения; оценка на права на интелектуална 
и индустриална собственост; оценка на търговски 
предприятия; оценка на недвижими имоти от 
УАСГ – София; експертоценител на оборотни и 
дълготрайни активи.

Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен 
инженер и финанси и счетоводство; оценка на 
недвижими имоти; оценка на машини и съоръ
жения; оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразувани 
в търговски дружества; оценител на земеделски 
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка 
на финансови институции; оценка на права на 
интелектуална и индустриална собственост и 
други фактически отношения.

Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по 
горско стопанство; лесоустройствени проекти; 
оценки на гори и земи от горския фонд.

Виолета Иванова Цветанова, строителен 
техник – строителство и архитектура; брокер на 
недвижимо имущество, компютърна графика.

Инж. Албена Ненчова Арсова, строителен ин
женер – промишлено и гражданско строителство; 
оценка на недвижими имоти.

Любомир Петров Съев, специалност – стро
ителство и архитектура.

Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по 
електроника и автоматика; лицензиран оценител 
на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Ангел Георгиев Петров, експерткриминалист; 
експертоценител.

Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи; оценител на недвижими имоти и сгради, 
паметници на културата; удостоверение за ниво 
на достъп до КИ „Секретно“.

Инж. Пенка Нончева ИвановаГанова, оце
нител на недвижими имоти; оценител на недви
жими имоти и сгради, паметници на културата; 
независим оценител на движимо и недвижимо 
имущество на държавните и общинските фирми.

Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен 
инженер, специалност – хидроенергийно строи
телство; оценител на недвижими имоти, както и 
на цели предприятия; удостоверение за обследване 
на сгради за енергийна ефективност.

Станка Панайотова ДженеваДинева, строи
телен техник – строителство и архитектура.

Инж. Евгения Филипова Киселинова, стро
ителен инженер по транспортно строителство; 
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител 
на машини и съоръжения.

Инж. Росен Стоянов Костов, специалист ин
женергеодезист, фотограметрия и картография 
и магистър по икономика; оценка на недвижими 
имоти; оценка на машини и съоръжения; оцен
ка на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; капиталови инвестиционни проекти в 
публичния сектор: разработване, анализ, оценка 
и контрол; бизнесплан и оценка на инвестицио
нен проект.

Борислав Георгиев Попов, магистър – горско 
стопанство; оценител на недвижими имоти и 
земеделски земи.

Иван Петров Агов – ВМЕИ „Ленин“ – Со
фия, специалност „Промишлена топлотехника“, 
сертификат за оценка на машини и съоръжения.

Красимира Маринова Горанова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции“; сертификат за оценка на недвижими 
имоти.

Арх. Анна Ангелова Савова – Висш институт 
по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.

Найден Станимиров Петров – Висш ма
шинноелектротехнически институт – София, 
специалност „Автоматизирано оборудване на 
машиностроенето“.

Стефан Иванов Оташлийски – Висш институт 
по архитектура и строителство – специалност 
„Транспортно и железопътно строителство“.

Инж. Елиза Калчева Иванова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Хидротехническо строителство“; Икономически 
университет – Варна, магистър по специалност 
„Икономика на недвижимата собственост“.

Румяна Атанасова Гондова – Висш минногео
ложки институт, специалност „Хидрогеология и 
инженерна геология“.

Радка Ганчева Тимнева – Университет по 
архитектура, строителство и геодезия – София, 
специалност „Архитектура“.

Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт 
по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.
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Иванка Атанасова Цветкова – Висш инженер
ностроителен институт – София, специалност 
„Хидромелиоративно строителство“.

Станоя Йорданов Дончевски – ВНВСУ „Гене
рал Благой Иванов“, специалност „Технология на 
строителството“.

Марина Игнатова Николова – Университет по 
архитектура, строителство и геодезия – София, 
специалност „Архитектура“.

Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инже
нерностроителен институт, специалност „Архи
тектура“.

Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“.

Инж. Димитър Димитров Антонов – Тур
кменски политехнически институт, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“.

Илка Аспарухова Динкова – ВИАС, специал
ност „Архитектура“.

Галя Славчева Илиева – Техникум по строи
телство – гр. Трън, специалност – строителство 
и архитектура.

Нина Господинова ЛамбоваДимова –  
ВИАС – София, специалност – промишлено и 
гражданско строителство – технология, оценка 
на недвижими имоти, оценител на машини и 
съоръжения.

Гроздан Стоянов Цветанов – ВНВСУ „Генерал 
Благой Иванов“ – София, специалност – строи
телен инженер по конструкции на промишлени, 
жилищни и обществени сгради.

Татяна Георгиева Праскова – Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, 
предучилищна педагогика.

Георги Адамов Георгиев – Техникум по строи
телство – София, специалност – геодезия, фо
тограметрия, картография, техник по геодезия, 
фотограметрия, картография.

Неделко Петров Неделков – Висш инженер
ностроителен институт – София, специалност 
„Водоснабдяване и канализация“.

Снежанка Исаева Балабанова – Техникум по 
строителство и архитектура, специалност „Стро
ителство и архитектура“.

Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги 
Димитров“, специалност „Геодезия, фотограме
трия и картография“.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор, 

инженер.
Бранимир Светославов Костов, специал

ност – строителен инженер – ПГС – конструкции.
Керанка Христова Русева, специалност – строи

телен инженер – промишлено и гражданско 
строителство.

Деница Константинова РусеваГеоргиева, спе
циалност – строителен инженер – водоснабдяване 
и канализация.

Валентин Рачев Симеонов, специалност –  
строи телен инженер по пътно строителство. 

Вера Маринова Ахмакова, специалност – строи
телен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. 

Соня Хаим Стойкова, специалност – промиш
лено и гражданско строителство. 

Никола Иванов Николов, специалност – про
мишлено и гражданско строителство – кон
струкции.

Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал
ност – архитектура.

Инж. Йордан Вихъров Найденов, специал
ност – хидромелиоративно строителство; право.

Владимир Костов Господинов, специал
ност – промишлено и гражданско строителство.

Васил Николов Василев, специалност – военен 
инженер по ПГС – технология на строителството.

Марин Стилиянов Стилиянов, ВНВАУ „Георги 
Димитров“; пожарна и аварийна безопасност.

5.7. Съдебноенергийна експертиза
Константин Борисов Балев – електроинже

нер – ВМЕИ „Ленин“ – София.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебноботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агрономполевъд. 
Снежана Любенова Петрова, специалност – по

левъдство. 
Саша Евтимова Георгиева, специалност – гор

ско стопанство. 
Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по 

горско стопанство; лесоустройствени проекти; 
оценки на гори и земи от горския фонд. 

Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли
мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

6.2. Съдебнозоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли

мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебноентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агрономполевъд. 
Снежана Любенова Петрова, специалност – по

левъдство. 
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли

мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

6.5. Съдебноекологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебнохимическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, спе

циалност – икономика.
Албена Георгиева Кръстева, специалност – ин

женерхимик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска, инженер

химик; санитарна химия и токсикология. 
Александра Ангелова Анастасова, висше – са

нитарна химия, химикнеорганик, токсикология.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска 

академия – София, специалност – комунална 
хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“, специал
ност – химия, учител по химия и физика.

Мая Иванова Кичева – СУ „Св. Климент Ох
ридски“, Биологически факултет – молекулярна 
и функционална биология, биохимия и клинична 
химия.

7.2. Съдебнофизическа експертиза
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – ин

женерхимик.
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Александра Ангелова Анастасова, висше – са
нитарна химия, химикнеорганик, токсикология. 

Доц. Коста Райков Василев – Медицинска ака
демия – София, специалност – комунална хигие
на, СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност – химия, 
учител по химия и физика.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Др Йордан Тодоров Гогов, специалност – ве

теринарна медицина.
Др Георги Запрянов Славчев – Висш вете

ринарномедицински институт – София, специал
ност – ветеринарен лекар, др на ветеринарните 
науки.

Борислав Божидаров Григоров – ветеринарен 
лекар, Лесотехнически университет – София – ве
теринарна медицина.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агро

номполевъд.
Снежана Любенова Петрова, специалност – по

левъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – поле

въдство.
Ст.н.с. II ст. др инж. Христо Събков Събков, 

машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер – зе

меустроител; лицензиран оценител на недвижими 
имоти.

Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен ин
женер – механизация на селското стопанство; 
лицензиран оценител, машини и съоръжения, 
капитално строителство.

Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия 
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специ
алност „Финанси“, сертификат „Оценителска 
правоспособност за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения“.

Доц. Коста Райков Василев – Медицинска 
академия – София, специалност – комунална 
хигиена, СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност – хи
мия – селскостопански експертизи.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал

ност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова, висше – библи

отекознание и библиография; авторско право и 
сродни на авторското права.

Мария Христова Николова, средно специал
но – художествени занаяти; технология на ма
шиностроенето; експерт по съдебносчетоводни 
и финансовоценови експертизи.

Димитър Иванов Христов, висше – българска 
филология; екпертоценител на оборотни и дълго
трайни материални активи, машини, съоръжения 
и транспортни средства; експерт по психологиче
ски и екологични проблеми; социална педагогика; 
специална педагогика – олигофренопедагогика.

Антон Борисов Бояджиев – Софийски уни
верситет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Право“ и „Българска филология“ – авторско 
право и сродните му права върху литературни 
произведения.

Десислава Здравкова Александрова – Ве
ликотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, специалност „История“; археология, 
археологически движими паметници на културата.

10. Клас „Оценителни експертизи“
Минко Калчев Червенков – ВНВАУ „Георги 

Димитров“, специалност „Геодезия, фотограмет
рия и картография“.

Николай Георгиев Цонев – ВИИ – София, спе
циалност „Икономика и управление на транспорта“.

Виолета Божидарова Божкова – НСС, специ
алност „Публични финанси“.

Деян Георгиев Цонев – Факултет по природ
ни науки „Епископ Константин Преславски“ –  
Шумен.

Валерий Иванов Обретенов – Икономически 
университет – Варна, специалност „Икономика 
и управление на строителството“.

Владимир Степанович Шимук, специал
ност – конструиране и производство на радио
апаратури.

Гергана Димитрова Маркова, СУ „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Биология“.

Спас Георгиев Милчев, специалност – автома
тизация на производството; специалност – оценки 
на недвижими имоти, машини и съоръжения, 
дълготрайни и оборотни материални активи.

Маргаритка Кирилова ГригороваНиколова, 
специалност – ел. машини и апарати, оценител
ска експертиза и интелектуална и индустриална 
собственост. 

Иван Младенов Илиев, София, специал
ност – технология на минното производство; 
оценител на недвижими имоти; оценител на 
машини и съоръжения; автоексперт – оценител.

Росен Руменов Стоянов, София, специал
ност – финанси; оценител на недвижими имоти.

Таня Борисова КошеваКръстева, специал
ност – промишлено и гражданско строителство; 
оценка на недвижими имоти.

Любомир Илиев Митриков , специал
ност – строителство и архитектура, оценки на 
недвижими имоти и ДМА.

Инж. Йордан Вихъров Найденов, специал
ност – хидромелиоративно строителство; право, 
вещноправни експертизи, оценител на недвижими 
имоти, машини и съоръжения, цели държавни 
и общински предприятия, преобразувани или 
непреобразувани в търговски дружества.

Зоя Пенчева Пенчева, специалност – про
мишлено и гражданско строителство; оценка на 
недвижими имоти.

Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по 
електроника и автоматика; лицензиран оценител 
на цели държавни и общински предприятия, 
преобразувани или непреобразувани в търговски 
дружества; оценител на машини и съоръжения; 
оценител на оборотни и дълготрайни активи.

Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инже
нертехнолог; технология на ферментационните 
производства; оценител на права на интелектуална 
и индустриална собственост. 

Румяна Миткова Стоянова – специалност 
„Технология на металите“, Химикотехнологичен и 
металургичен университет – София, специалност 
„Безопасност на производствата“; оценител на 
машини и съоръжения, на търговски предприятия 
и вземания; безопасност на здраве при работа.

Стефка Стоянова Стоянова – Висш институт 
по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
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Вергиния Георгиева ЯкимоваПетрова – Висш 
инженерностроителен институт, специалност 
„Геодезия, фотограметрия и картография“; оце
нител на недвижими имоти и земеделски земи.

Адриан Михайлов Велчев – ВИНС „Димитър 
Благоев“ – Варна, сертификати: за оценка на не
движими имоти, за оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Янко Георгиев Янев – Стопанска академия 
„Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Сче
товодство и контрол“, „Счетоводство на нефи
нансовите предприятия“, оценител на недвижими 
имоти, на машини и съоръжения, на търговски 
предприятия и вземания.

Соня Георгиева Петрова – Университет по 
архитектура, строителство и геодезия – София, 
инженергеодезист – фотограметрия и картогра
фия, оценител на земеделски земи.

Ваня Димитрова Петрова – икономист – ВИИ 
„Карл Маркс“ – МИО – икономика и управление 
на търговията, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – пра
во – юрист, оценка на права на интелектуалната 
и индустриалната собственост, търговски пред
приятия и вземания.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, фирма „Проген“ –  

ООД – лаборатория – молекулярнобиологични 
анализи, ДНК експертизи и идентификация със
тава на хранителни продукти; специалност – био
химик, клиничен химик.

Елена Гьорева Русева, специалност – строи
телен инженер – ПГС.

Антоанета Георгиева Йовева, специалност – ар
хитектура, екология, околна среда, ландшафт.

Марийка Стефанова Цолачева, магистър – ико
номист, специалност – интелектуална собственост.

Мария Атанасова Цветкова , специал
ност – съоб щителна техника, патентен специалист.

Венелина Кирилова Луканска, специал
ност – социални дейности.

Арх. Галина Петкова Главчева, специал
ност – архитектура.

Арх. Миломир Пенчев Богданов, специал
ност – архитектура.

Бойко Костадинов Димитров, специал
ност – танкови войски – строеви; двигатели с 
вътрешно горене, военно дело, сигурност и от
брана, превоз на опасни товари съгласно АДР.

Инж. Донета Божкова Божкова, специал
ност – промишлено и гражданско строителство; 
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка 
на въздействието върху околната среда.

Методи Спасов Манов, специалност – финанси 
и кредит, обществени поръчки.

Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Кола
ров“, специалност – икономика и организация на 
селското стопанство – съдебна аграрикономичес
ка експертиза.

Петя Васкова Христова, магистър МИО – пре
воз на опасни товари по шосе и железен път; 
преподавател по английски език и литература.

Инж. Диана Дойчева Попова, инженер по 
горско стопанство, лесоустройствени проекти; 
оценки на гори и земи от горския фонд.

Инж. Цонка Николова Кехаджийска, ВИХВП 
инженертехнолог; технология на ферментацион
ните производства; оценител на права на инте
лектуална и индустриална собственост.

Добри Спасов Пандурски, юрист – Комисия 
за защита на личните данни.

Росица Александрова Стоянова – Стопанска 
академия „Димитър Ценов“ – Свищов, специал
ност – финанси; професионална квалификация 
„Правна закрила на индустриалната собстве
ност“, Патентно ведомство на Република Бълга
рия – марки, географски означения и промишлени 
дизайни.

Красимира Маринова Горанова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон
струкции“.

Иван Василев Иванов – Техникум по елек
тротехника силни токове „Д. Наплатанов“, спе
циалност „Ел. енергетика и ел. обзавеждане на 
промишлени предприятия“.

Антон Борисов Бояджиев – Софийски уни
верситет „Св. Климент Охридски“ – специалност 
„Право“ и „Българска филология“; удостоверение 
за ниво на достъп до КИ „Секретно“.

Лена Георгиева Димитрова – ВМЕИ „Ле
нин“ – София, специалност „Хидравлични ма
шини и съоръжения“.

Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Кли
мент Охридски“, специалност „Биология“; удос
товерение за ниво на достъп до КИ „Секретно“; 
видеотехнически експертизи; лицевоидентифи
кационни експертизи.

Ивайло Петров Стойчев – Специализирано 
висше училище по библиотекознание и инфор
мационни технологии – София, специалност 
„Защита на културноисторическото наследство 
в Република България“.

Арх. Лили Славчева Иванова – Висш инженер
ностроителен институт, специалност „Архитек
тура“; експертизи с архитектурна проблематика.

Арх. Искра Димитрова Пенкова – Висш инсти
тут по архитектура и строителство, специалност 
„Архитектура“, експертизи, свързани с паметници 
на културата.

Снежанка Дончева Божилова – специалност 
психология, социална педагогика, социална работа 
с деца и семейства в риск.

Доц. Коста Райков Василев – Медицинска 
академия – София, специалност – комунална 
хигиена, СУ „Св. Климент Охридски“.

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при 

Софийския окръжен съд за 2017 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски 

език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, ис

пански, френски език.
Зоя Емилевна Цанкова – руски език.
Магдалина Любомирова Николова – турски 

език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език.
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75а. – Министърът на правосъдието на ос
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район 
на Окръжния съд – Ямбол, и Административния 

съд – Ямбол, за 2017 г. 

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис

ше; специалност – технология на неорганични
те вещества; квалификация – инженерхимик; 
свидетелство за експертспециалист; 1. Клас 
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени до
казателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. 
Съдебнобалистични експертизи.

Петко Колев Петков, образование – висше; 1. 
Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съ
дебнобалистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи. 

Филип Томов Стоянов, образование – висше; 
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 
1.3. Съдебнобалистични експертизи; 1.4. Дак
тилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични кри
миналистични експертизи; 7. Клас „Експертизи 
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1. 
Съдебнохимическа експертиза, 7.3. Съдебна 
физикохимическа експертиза.

Димитър Илиев Попов, образование – висше; 
специалност – химична технология на дървеси
ната; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, 
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на 
писмени доказателства; 1.2. Трасологични екс
пертизи; 1.3. Съдебнобалистични експертизи; 
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични 
криминалистични експертизи; 7. Клас „Експер
тизи на материали, вещества и изделия“, видове: 
7.1. Съдебнохимическа експертиза, 7.3. Съдебна 
физикохимическа експертиза.

Валентин Димитров Вълканов, образова
ние – висше; специалност – биология; 1. Клас 
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съ
дебнобалистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи; 6. Клас „Съдебнобиологични екс
пертизи“, вид: 6.3. Съдебна микробиологична 
експертиза.

Иван Иванов Стоянов, образование – средно 
специално; специалност – селскостопанска тех
ника и земеделие; 1. Клас „Криминалистични 
експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи; 
1.5. Биометрични криминалистични експертизи. 

Георги Христов Георгиев, образование – висше; 
специалност – психология, 1. Клас „Криминалис
тични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични 
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Тра
сологични експертизи; 1.3. Съдебнобалистични 
експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. 
Биометрични криминалистични експертизи.

Радомир Вълчев Господинов, образова
ние – средно специално, специалност – техно
лог на химични и синтетични влакна; 1. Клас 
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съ
дебнобалистични експертизи; 1.5. Биометрични 
криминалистични експертизи.

Спасимир Йорданов Спасов, образова
ние – средно специално, специалност – техно
лог на химични и синтетични влакна; 1. Клас 
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съ
дебнобалистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи; 11. Клас „Други съдебни експерти
зи“ – одорология (мирисови експертизи).

Тодор Андонов Тодоров, образование – средно, 
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 
1.3. Съдебнобалистични експертизи; 1.4. Дакти
лоскопни експертизи; 1.5. Биометрични крими
налистични експертизи.

Атанас Тодоров Чиликов, образование – вис
ше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, 
видове: 1.1. Криминалистични експертизи на 
писмени доказателства; 1.2. Трасологични екс
пертизи; 1.3. Съдебнобалистични експертизи; 
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични 
криминалистични експертизи.

Илиан Иванов Костов, образование – средно; 
1. Клас „Криминалистични експертизи“ Вид: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени дока
зателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съ
дебнобалистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Кирил Любомиров Попов, образование – вис

ше, медицина, специалност – паталогоанатом, 2. 
Клас: „Съдебномедицински експертизи“.

Димитрина Стойчева СтойчеваСлавова, об
разование – висше, медицина, специалност – аку
шерство и гинекология, 2. Клас: „Съдебномеди
цински експертизи“.

Мая Иванова Кичева, образование – висше, 
специалност – молекулярна и функционална 
био логия, квалификация – биохимик – клини
чен химик, диплом кандидат на науките, 2.3. 
Съдебномедицинска експертиза за установяване 
на родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска 
експертиза за идентификация на човека; 2.5. Съ
дебномедицинска експертиза по писмени данни 
(касаещи 2.3 и 2.4 погоре).

Димитър Василев Брънков, образование – вис
ше, медицина, специалност – нервни болести, при
зната правоспособност по клинична електромио
графия, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“, 
вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп; 
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за 
установяване на родителски произход; 2.4. Съ
дебномедицинска експертиза за идентификация 
на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза 
по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска екс
пертиза за телесно здраве.
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Светлозар Георгиев Кривошиев, образова
ние – висше, медицина, специалност вътрешни 
болести, професионални заболявания, 2. Клас: 
„Съдебномедицински експертизи“.

Борис Петров Шахов, образование – висше, 
специалност – молекулярна биология, профе
сионална квалификация – молекулярен биолог, 
специализация – микробиология, 2. Клас: „Съ
дебномедицински експертизи“, вид: 2.3. Съдеб
номедицинска експертиза за установяване на 
родителски произход; 2.4. Съдебномедицинска 
експертиза за идентификация на човека. 

Йордан Иванов Стойков, образование – висше, 
специалност – медицина, патологична анатомия 
с цитопатология, квалификация – лекар, удос
товерение за следдипломна квалификация по 
съдебна медицина; 2. Клас „Съдебномедицински 
експертизи“.

Атанас Панчев Славов, образование – висше, 
придобита правоспособност – лекар, специалност 
нервни болести, 2. Клас: „Съдебномедицински 
експертизи“, вид: 2.5. Съдебномедицинска експер
тиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска 
експертиза за телесно здраве. 

Николай Захариев Долапчиев, образова
ние – висше, медицина, придобита правоспособ
ност – лекар, специалност – акушерство и гинеко
логия, 2. Клас: „Съдебномедицински експертизи“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

Лариса Владимировна Димитрова, образо
вание – висше, медицина, специалност – пси
хиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза.

Петър Георгиев Цингов, образование – висше, 
медицина, специалност – психиатрия, сертифи
кат – „Клинични и експертни области на психиа
тричната експертиза“, 3.1. Съдебнопсихиатрична 
експертиза.

Стефка Николова Ковачева, образование – вис
ше, медицина, специалност – психиатрия, серти
фикат – „Основи на съдебната психиатрия“, 3.1. 
Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебно 
психологопсихиатрична експертиза; 3.4. Съдебна 
експертиза на психичното състояние по писмени 
данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Мария Николова Николова, образование – вис

ше, специалност – икономическа информатика, 
квалификация икономист по социалноикономи
ческа информация, Клас „Съдебноикономически 
експертизи“.

Никола Иванов Николов, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифи
кация – икономистсчетоводител, 4.1. Съдебно
счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово
икономическа експертиза.

Галина Господинова Тенева, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, 
квалификация – икономист, допълнителна профе
сионална квалификация вещо лице по специалност 
съдебни експертизи, Клас „Съдебноикономиче
ски експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза.

Йорданка Митева Касидова, образование – вис
ше, степен – бакалавър, специалност – финанси, 
квалификация – икономист, допълнителна профе
сионална квалификация вещо лице по специалност 

съдебни експертизи, Клас „Съдебноикономически 
експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експер
тиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.

Диан Сухел Кайали, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – счетоводство и 
контрол, квалификация – счетоводство и контрол, 
икономист; Клас „Съдебноикономически експер
тизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.

Диньо Стоилов Сарайдаров, образова
ние – средно специално, техникум по иконо
мика, специалност – икономическо планиране 
и отчетност на търговията и промишлеността, 
икономистсчетоводител.

Димитринка Николова Кабакова, образова
ние – висше, специалност – счетоводна отчетност, 
квалификация – икономистсчетоводител, 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза, 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза, 4.3. Съдеб
ностокова експертиза.

Илия Крумов Прокопев, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифи
кация – икономистсчетоводител, 4.1. Съдебно
счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово
икономическа експертиза, 4.3. Съдебностокова 
експертиза.

Митко Кирилов Краев, образование – висше, 
степен – магистър, специалности – финанси и 
селскостопанска техника, квалификация – ико
номист и машинен инженер, оценка на машини 
и съоръжения в сферата на селското стопанство, 
автомобилния транспорт и строителството, 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза.

Недко Иванов Ангелов, образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол, финанси 
и счетоводство, квалификация – икономист
счетоводител, специализация – съветник по 
икономикоправни въпроси, съдебносчетоводни 
експертизи, сертификат – „Съдебносчетоводен 
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни 
стандарти“.

Стоянка Димитрова Бончева, образова
ние – висше, специалност – счетоводство и 
контрол, финанси и счетоводство, квалифика
ция – икономист по счетоводната и финансо
воконтролната дейност, съдебносчетоводен 
експерт – вещо лице, сертификат „Международни 
счетоводни стандарти“.

Николинка Вълкова Русева, образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, 
финанси и счетоводство, квалификация – иконо
мист, съдебносчетоводни експертизи, сертифи
кат – съдебносчетоводен експерт – вещо лице, 
синдик, оценител на земеделски земи, 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, видове: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза.

Бою Иванов Боев, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифи
кация: икономистсчетоводител, допълнителна 
квалификация – организация и методология 
на счетоводната отчетност; специалист по ин
дустриални отношения, експертсчетоводител, 
професионална квалификация по международни 
счетоводни стандарти, 4. Клас „Съдебносчетовод
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ни експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза; 4.2.Съдебна финансовоикономическа 
експертиза. 

Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, 
квалификация – икономист по счетоводната и 
финансовоконтролна дейност, 4. Клас „Съдебно
икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно
счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово
икономическа експертиза; 4.3. Съдебностокова 
експертиза.

Кета Ангелова Дечева, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – стокознание, 
квалификация – стоковед, следдипломна ква
лификация – съдебносчетоводни експертизи и 
експерт – проверител на измами, 4. Клас „Съ
дебноикономически експертизи“, видове: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдеб
ностокова експертиза.

Васил Димитров Господинов, образова
ние – вис ше, степен – магистър, специалност – за
страховане и социално дело с професионална 
квалификация икономистзастраховател.

Десислава Николова Добрева, образова
ние – висше, специалност – счетоводство и кон
трол, квалификация – икономистсчетоводител, 
4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза.

Светлана Николова Димитрова, образо
вание – висше, степен – бакалавър, специал
ност – счетоводство и контрол, квалифика
ция – икономист, 4. Клас „Съдебноикономически 
експертизи“, видове: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономичес
ка експертиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.

Огнян Николов Бюлбюлев, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – счетоводна 
отчетност, квалификация – икономистсчетово
дител, допълнителна квалификация – експерт 
по банки и банково дело, съдебносчетоводни и 
финасовоценови експертизи и експертоценител 
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи, 
4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза.

Атанас Стоянов Костов, Елхово, образова
ние – средно специално, техникум по икономика, 
специалност – икономика, квалификация – ико
номистсчетоводител; Клас „Съдебноикономи
чески експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.

Гроздю Константинов Гроздев, образова
ние – висше, специалност – икономика на транс
порта, квалификация – икономист, 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза.

Ели Йорданова Василева, образование – вис
ше, специалност – публични финанси и икономика 
и управление на селското стопанство, професио
нална квалификация – магистър по икономика, 
международни счетоводни стандарти, специализа
ция по управление на администрацията, органи
зация на административната дейност и процеси; 

4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза.

Десислава Иванова Паскалева, образова
ние – висше, специалност – счетоводство и кон
трол, професионална квалификация – магистър 
по икономика, трудов стаж – 7 г., 4. Клас „Съ
дебноикономически експертизи“, видове: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдеб
ностокова експертиза.

Катя Колева Пенева, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квали
фикация – икономистсчетоводител, трудов 
стаж – 37 г., специализация – ИУ на селищните 
системи; лиценз за оценка на машини и съоръже
ния, 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза.

Мария Косева Баева, образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол, професи
онална квалификация – магистър по икономика, 
4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза.

Цветан Иванов Атанасов, образование – вис
ше, специалност – стокознание, квалифика
ция – стоковед; 4. Клас „Съдебноикономически 
експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна екс
пертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа 
експертиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност – социални дейности, про
фесионална квалификация: социални дейности 
и счетоводство на предприятието/икономист
счетоводител, сертификат за експерт по финан
сови и социални проблеми и експертоценител 
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид 4.3. 
Съдебностокова експертиза; 11. Клас „Други 
съдебни експертизи“ – социалноикономически 
експертизи.

Димитрина Тодорова Петрова, образова
ние – висше, образователноквалификационна 
степен – магистър, специалност – стопанско уп
равление, професионална квалификация – иконо
мист – бизнес организатор, специализация – сто
пански бизнес, следдипломна квалификация по 
специалност съдебносчетоводни експертизи и 
квалификация съдебносчетоводен експерт – вещо 
лице; 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 
вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.

Надежда Вакова Христова, образование – вис
ше, образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност – счетоводство и контрол, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика; 4. Клас „Съдебноикономически екс
пертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 
4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза. 

Желязко Динков Желязков, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, професи
онална квалификация – икономистсчетоводител, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
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оценка на търговски предприятия и за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност  – икономика на отбраната 
и сигурността и инженер по радиоелектроника, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика; радиоинженер и философски про
блеми на естествознанието. 4. Клас „Съдебно
икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза.

Йонка Иванова Христова, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност – счетоводство и контрол, 
професионална квалификация – икономист по 
счетоводната и финансовоконтролна дейност, 
свидетелство за следдипломна квалификация по 
специалност съдебносчетоводни експертизи, 4. 
Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза.

Биляна Михайлова Бояджиева, образова
ние – висше, образователноквалификационна 
степен – магистър, специалност – международен 
туризъм, с професионална квалификация – ма
гистър по туризъм, 4. Клас „Съдебноикономи
чески експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа 
експертиза; 4.3. Съдебностокова експертиза.

Нели Петкова Гагашева, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – магис
тър, специалност – икономика и управление на 
индустрията, квалификация – икономист – ор
ганизатор на промишленото производство, сер
тификат за квалификация експерт по съдебно
счетоводни и финансовоценови експертизи, 4. 
Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдеб
ностокова експертиза. 

Пейчо Герганов Петков, образование – висше, 
специалност – ОПУП, квалификация – иконо
мист по промишлеността – химия и металургия, 
4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдеб
ностокова експертиза. 

Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифика
ция – икономист, 4. Клас „Съдебноикономически 
експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна екс
пертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа 
експертиза. 

Маргарита Миткова Попова, образова
ние – висше, образователноквалификацион
на степен – магистър, специалност – финанси, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика, 4. Клас „Съдебноикономически екс
пертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 
4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 
4.3. Съдебностокова експертиза. 

Теодора Георгиева Стоянова, образова
ние – вис ше, специалност – търг. бизнес и посред
ничество, квалификация – икономистпосредник, 

трудов стаж – 17 г., 4. Клас „Съдебноикономи
чески експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансово
икономическа експертиза.

Борис Атанасов Борисов, образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, ква
лификация – икономистсчетоводител, 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза.

Нели Петкова Вълчева – образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол; счетовод
ство на предприятието, квалификация – иконо
мистсчетоводител, втора специалност – финанси; 
трудов стаж – 5 г., 4 м; месторабота – ЕТ „Биз
нес консулт – Нели Вълчева“ – управител; 4. 
Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 
4.1.Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдеб
ностокова експертиза;

Добрин Тодоров Василев – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол; тру
дов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща 
„Фини & Добрин Василев“ – счетоводител; 4. 
Клас „Съдебноикономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза.

Пепа Георгиева Пашова – образование – вис
ше, специалност – икономист по строителството, 
втора специалност – съдебносчетоводни експер
тизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – „Лук
ойл Нефтохим Бургас“ – АД – водещ одитор 
в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза.

Михаил Василев Михайлов – образова
ние – висше, специалност – счетоводна отчетност; 
допълнителна квалификация – специализация на 
финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като 
вещо лице 21 години; 4. Клас „Съдебноикономи
чески експертизи“, вид: 4.1. Съдебносчетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа 
експертиза.

Тошка Василева Георгиева – образование –  
вис ше, специалност – счетоводна отчетност; 
допълнителна квалификация – организация и 
методология на счетоводната отчетност в про
мишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. Клас 
„Съдебноикономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансовоикономическа експертиза,; 4.3. Съ
дебностокова експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Николина Нейчева Манолова, образова
ние – висше, специалност – промишлено и граж
данско строителство, квалификация – строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител
ство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка 
на недвижими имоти“; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения, 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“.

Станка Панайотова ДженеваДинева, образо
вание – средно специално, строителен техникум, 
специалност – строителство и архитектура, квали
фикация – строителен техник, 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.3. 
Съдебна инженернотехнологична експертиза; 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
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Фиданка Георгиева Дженкова, образова
ние – висше, специалност – промишлено и граж
данско строителство, квалификация – строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител
ство; оценка на недвижими имоти, 5. Клас „Съ
дебни инженернотехнически експертизи“, видове: 
5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.

Марлена Серафимова Серафимова, обра
зование – висше, специалност – транспортно 
строителство – пътно строителство, строителен 
инженер по транспортно строителство – пътно 
строителство, оценка на недвижими имоти, 
земеделски земи, 5. Клас „Съдебни инженерно
технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Атанаска Димитрова Димитрова, образова
ние – средно специално, техникум по строител
ство, специалност – геодезия и картография, ква
лификация  – техник по геодезия и картография, 
строителен техник по геодезия, фотограметрия 
и земеустройство.

Димитър Борисов Стоянов, образование – вис
ше, специалност – електрически машини и апа
рати, квалификация – електроинженер, оценка 
на машини и съоръжения.

Димитър Иванов Андреев, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалифика
ция – инженерземеустроител; 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Жанка Димова МихайловаКолева, образова
ние – средно специално, строителен техникум, 
специалност – строителство и архитектура, квали
фикация – техник по строителство и архитектура; 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.

Валентин Георгиев Симеонов, образова
ние – висше, специалност – геодезия, квалифи
кация – инженер, оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи, 5. Клас „Съдебни инженер
нотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Милчо Гочев Димитров, образование – средно 
специално, техникум по механотехника, специал
ност – технология на машиностроенето, студена 
обработка, квалификация – техник по техноло
гия на машиностроенето, студена обработка, 
сертификат за експертоценител на машини и 
съоръжения, активи.

Атанас Иванов Димов, образование – висше, 
специалност – горско стопанство, квалифика
ция  – инженер по горско стопанство, строителен 
техник, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно
техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително
техническа експертиза.

Валентина Борисова ИлиеваДимова, обра
зование – висше, специалност – земеустройство, 
квалификация – инженерземеустроител, оценка 
на недвижими имоти, оценител на земеделски 
земи, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно
техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително
техническа експертиза.

Мария Димитрова Златева, образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и 
картография, квалификация – строителен инже
нер по геодезия, фотограметрия и картография, 
оценка на недвижими имоти. 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Елена Димова Лъскова, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалифи
кация – инженерземеустроител, оценител на 
земеделски земи. 5. Клас „Съдебни инженерно
технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна стро
ителнотехническа експертиза.

Станчо Колев Станчев, образование – висше, 
специалност – ДВГ, квалификация – машинен ин
женер, оценка на машини и съоражения, 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа екс
пертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Мирослав Георгиев Минев, образование – вис
ше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен 
инженер, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа 
експертиза.

Стоян Илиев Банев, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – технология 
на машиностроенето и металорежещи машини, 
квалификация – машинен инженер, оценка на 
машини и съоръжения в сферата на машино
строенето и металорежещите машини; 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, вид: 
5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.

Иван Илиев Банев, образование – висше, 
специалност – промишлено и гражданско стро
ителство, квалификация – строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство, 
оценка на недвижими имоти, 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Цветанка Димитрова Йорданова, образо
вание – висше, специалност – хидромелиора
тивно строителство, квалификация – инженер
водострои тел, оценка на недвижими имоти, 
земеделски земи, 5. Клас „Съдебни инженерно
технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Митко Кирилов Краев, образование – висше, 
степен – магистър, специалности – финанси и 
селскостопанска техника, квалификация – ико
номист и машинен инженер, оценка на машини 
и съоръжения в сферата на селското стопанство, 
автомобилния транспорт и строителството, 5. 
Клас „Съдебни инженернотехнически експерти
зи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа 
експертиза; 5.3. Съдебна инженернотехнологична 
експертиза.

Марийка Лазарова Воденичарова, образова
ние – средно специално, строителен техникум, 
специалност – архитектурен техник.

Свилена Георгиева Кехайова, образование –  
вис ше, специалност – изчислителна техника, 
квалификация – инженер по електроника и авто
матика, диплом за преквалификация – счетоводна 



БРОЙ 8 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  111   

отчетност с квалификация – икономистсчетово
дител, експертоценител на недвижими имоти, 
земеделски земи, машини и съоръжения. 

Стойко Христов Пехливанов, образование –  
вис ше, степен – магистър, специалност – машино
строене, квалификация – машинен инженер с пе
дагогическа специалност, автоекспертоценител, 
автотехническа експертиза, оценка на машини 
и съоръжения, 5. Клас „Съдебни инженерно
технически експертизи“; видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.2. Съдебна 
автотехническа експертиза.

Севдалин Димитров Дяков, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт 
и енергетика, квалификация – машинен инженер, 
автоексперт, 5. Клас „Съдебни инженернотехни
чески експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехни
ческа експертиза.

Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – транспортна 
техника и технологии, квалификация – машинен 
инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа екс
пертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 
5.3. Съдебна инженернотехнологична експертиза.

Пейо Генчев Даскалов, образование – полу
висше; 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа 
експертиза.

Деян Йорданов Атанасов, образование – вис
ше, степен магистър, специалност – транспорт и 
енергетика, квалификация – машинен инженер 
с педагогическа правоспособност, автоексперт
оценител, автотехническа експертиза; 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Иво Иванов Узунов, образование – висше, 
специалност – изчислителна техника, спец. ПС, 
квалификация – инженер по радиоелектроника; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа 
експертиза; 5.4. Съдебна компютърнотехничес ка 
експертиза.

Михаил Колев Михайлов, образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – транспорт 
и енергетика, квалификация – машинен инженер 
с педагогическа правоспособност, оценка на ма
шини и съоръжения.

Евгения Георгиева Динева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалифи
кация – инженерземеустроител, оценител на 
земеделски земи.

Константин Михайлович Якубович, образо
вание – висше, специалност – архитектура, 5. 
Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, вид: 5.1. Съдебна инженернотехническа 
експертиза.

Павлина Костова Колева, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско 
строителство, квалификация – строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.

Димитър Славов Керемидчиев, образова
ние – висше, специалност – промишлено и 
гражданско строителство, квалификация – стро

ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство, оценка на недвижими имоти, 5. 
Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.

Николай Колев Делев, образование – висше, 
специалност – горско стопанство, квалифика
ция – инженер по горско стопанство, удостовере
ние за професионална квалификация по оценка 
на гори и земи в горския фонд, регистриран в 
публичния регистър за упражняване на частна 
лесовъдска практика, 5. Клас „Съдебни инженер
нотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза.

Николай Христов Христов, образование – вис
ше, образователна квалификационна степен – ма
гистър, специалност – топло, газоснабдяване и 
вентилация, сертификат за оценителска правоспо
собност за оценка на недвижими имоти, машини 
и съоръжения и автоексперт, 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.2. 
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна 
компютърнотехническа експертиза.

Мария Георгиева Вълева, образование – вис
ше, специалност – земеустройство, квалифи
кация – инженерземеустроител, сертификат 
за оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти, специализация – икономика 
на строителството, 5. Клас „Съдебни инженер
нотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза.

Йордан Парушев Господинов, образова
ние – висше, специалност – земеустройство, 
квалификация – инженерземеустроител, трудов 
стаж – 33 г., удостоверение за следдипломна ква
лификация – опресняване по специалността ТБТ, 
ХТ и ППО; управление и икономически проблеми 
на качеството на строителството, 5. Клас „Съ
дебни инженернотехнически експертизи“, вид: 
5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза и 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.

Йордан Георгиев Събев, образование – висше, 
специалност – пожарна безопасност и техника; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Пламен Илиев Василев, образование – висше, 
специалност – пожарна безопасност и техника; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Георги Господинов Георгиев, образование –  
вис ше, специалност – геодезия, фотограметрия 
и картография, квалификация – инженер по гео
дезия, фотограметрия и картография, вписан в 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват 
дейности по кадастъра; Клас „Съдебни инженер
нотехнически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза и 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Мария Петрова Шуманова, образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско 
строителство, квалификация – строителен инже
нер по промишлено и гражданско строителство, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
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оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, вид: 5.5. Съ
дебна строителнотехническа експертиза.

Димитър Тодоров Игнев, образование – вис
ше, специалност – промишлена топлотехника, 
квалификация – машинен инженер, 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
видове: 5.1. Съдебна инженернотехническа екс
пертиза и 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.

Ивелин Красимиров Кръстев, образова
ние – висше, образователноквалификационна 
степен – професионален бакалавър, специал
ност – автотранспортна и земеделска техника, про
фесионална квалификация – учител и инструктор 
за обучение на водачи на МПС – кат. „С“ и „Т“; 5. 
Клас „Съдебни инженернотехнически експерти
зи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност  – икономика на отбраната 
и сигурността и инженер по радиоелектроника, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика; радиоинженер и философски проб
леми на естествознанието; 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженернотехническа експертиза.

Бойчо Гочев Узунов, образование – висше, 
специалност – автом. на производството, удос
товерение за повишаване на квалификацията по 
противопожарна техника и безопасност, 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, ви
дове: 5.1. Съдебна инженернотехническа експер
тиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.

Милка Иванова Стаматова, образование – вис
ше, специалност – ОПУС, квалификация – ико
номист по строителството, сертификат за оце
нителска правоспособност, удостоверение за 
оценител на земеделски земи, лиценз за оценки 
на земеделски земи, подобренията и насажде
нията върху тях, 5. Клас „Съдебни инженерно
технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Ренета Тодорова Реванска, образование – вис
ше, образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност – електротехника и финанси, 
квалификация – електроинженер с педагогичес
ка правоспособност и икономист, сертификат 
за оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти, 5. Клас „Съдебни инженер
нотехнически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Кольо Георгиев Гяуров, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
квалификация – инженер по пожарна и аварийна 
безопасност, 5. Клас „Съдебни инженернотех
нически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаро
техническа експертиза.

Живко Възкресенов Бянов, образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и 
безопасност, квалификация – инженер по про
тивопожарна техника и безопасност, 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза. 

Стоян Георгиев Тенев, образование – висше, 
специалност – транспортна техника и техноло
гии, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Стоян Колев Тенев, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Благой Митев Димитров, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
квалификация – инженер по противопожарна 
техника и безопасност, 5. Клас „Съдебни инже
нернитехнически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна 
пожаротехническа експертиза.

Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопас
ност, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Кольо Димитров Петров, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Анатоли Николаев Василев, образование – вис
ше, специалност – защита при аварии и бедствия; 
защита на националната сигурност; 5. Клас „Съ
дебни инженернотехнически експертизи“, вид: 
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.

Нелиян Николаев Цонев, образование – висше, 
специалност – електроника и автоматика, 5. Клас 
„Съдебни инженернотехнически експертизи“, 
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.

Пламен Иванов Сулаков, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Николай Христов Георгиев, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопас
ност. 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Веселин Георгиев Атанасов, образование – вис
ше, специалност – пожарна и аварийна безопас
ност, 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Иван Георгиев Динев, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност, 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически екс
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Янко Боянов Боянов, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопас
ност. 5. Клас „Съдебни инженернотехнически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Венцислав Панев Димитров, образование –  
висше, образователноквалификационна сте
пен – магистър, специалност – машиностроител
ни технологии и мениджмънт, професионална 
квалификация – машинен инженермениджър; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, вид: 5.1 Съдебна инженернотехническа 
експертиза; 5.3. Съдебна инженернотехнологична 
експертиза 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.
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60. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Кюстен-
дил, на основание чл. 253 ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот № С170010091
0000001 от 12.01.2017 г. възлага на Росен Кирилов 
Постолов, адрес за кореспонденция: Кюстендил, 
ул. Рила 43, следния недвижим имот: едноетаж
на масивна сграда, представляваща търговски 
обект – магазин, който е разделен на търговска 
част и складови помещения, с площ 40 кв. м 
съгласно удостоверение за данъчна оценка на 
Община с. Невестино, област Кюстендил, по
строена извън регулацията на с. Еремия, община 
Невестино, махала Мурджовци, при съседи: път, 
двор на Александър Апостолов, имот на бившето 
ТКЗС и черен път. Имотът е закупен за сумата 
2319,16 лв. Собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението за възлагане и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождение на имота.
433

Атанас Петров Атанасов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене; 
квалификация – инженер по експлоатация и 
ремонт на АТТ; втора специалност – инструк
тор за обучение на водачи на МПС – категория 
„С“; трудов стаж – 7 г.; месторабота – „Драйв
кар“ – ЕООД – управител; 5. Клас „Съдебни 
инженернотехнически експертизи“, вид: 5.2. 
Съдебна автотехническа експертиза.

Мария Димитрова Златева – образование –  
вис ше; специалност – инженер по геодезия, фо
тограметрия и картография; Сертификат за оцени
телска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. 
за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 
5. Клас „Съдебни инженернотехнически експер
тизи“, вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.

Димитър Иванов Бъчваров – образование –  
висше, специалност – офицер от РТВ – военен 
инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; 
трудов стаж – 14 години; 5. Клас „Съдебни ин
женернотехнически експертизи“; 5.1. Съдебна 
инженернотехническа експертиза; 5.3. Съдебна 
инженернотехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Иван Тотев Иванов, образование – висше, 

специалност – зооинженерство, квалифика
ция – зооинженер.

Митко Тодоров Петев, образование – висше, 
специалност – зооинженерство, квалифика
ция – зооинженер.

Елена Димитрова Гинева, образование – вис
ше, специалност – зооинженерство, квалифика
ция – зооинженер.

Елена Колева Николова, образование – висше, 
специалност – зоотехник, квалификация – зооин
женер; 6.2. Съдебнозоологическа експертиза.

Георги Янков Стойчев – образование – вис
ше – зоотехника и ветеринарна медицина, спе
циалност – зооинженерство; трудов стаж – 20 г.; 
6. Клас „Съдебнобиологични експертизи“; вид: 
6.2. Съдебнозоологическа експертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

Диана Иванова Иванова – образование – вис
ше, специалност – технология на каучука и 
пластмасите; втора специалност – маркетинг, 
мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. Клас „Екс
пертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1. 
Съдебнохимическа експертиза;

Мая Иванова Кичева – образование – висше, 
Биологическия факултет; специалност – мо
лекулярна и функционална биология, место
работа – „Проген“ – ООД, София; заемана 
длъжност – управител и експерт; трудов стаж 
24 г.; трудов стаж като вещо лице – 10 г.; 7. Клас 
„Експертизи на материали, вещества и изделия“; 
7.1. Съдебнохимически експертиза (определяне и 
количествен анализ на наркотични и упойващи 
вещества, алкохол и др. в биологични проби и 
обекти).

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Мария Димитрова Златева, образование – вис

ше, специалност – геодезия, фотограметрия и 
картография, квалификация – строителен инже
нер по геодезия, фотограметрия и картография, 
оценка на недвижими имоти, 8. Клас „Съдебни 
селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебно
агротехническа експертиза.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Мария Димитрова Златева – образование –  

вис ше; специалност – инженер по геодезия, фо
тограметрия и картография; Сертификат за оце
нителска правоспособност рег. № 810100028/2010 г. 
за оценка на земеделски земи и трайни насаж
дения, издаден от КНОБ; месторабота – ОСЗ 
„Тунджа“ – Ямбол – старши експерт; 10. Клас 
„Оценителни експертизи“.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ервант Гарбис Ованесян, образование – сред

но специално, техникум по механотехника, 
специалност – машинен техник, бижутерия, 
златарство.

Елена Николова Георгиева, образование – вис
ше, специалност – предучилищна педагогика, 
квалификация – детски учител.

Елена Мирчева Даскалова, образование – вис
ше, фармацевт, специалност – организация и 
икономика на аптечното дело.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, 
образователноквалификационна степен – ма
гистър, специалност – социални дейности, про
фесионална квалификация: социални дейности и 
счетоводство на предприятието/икономистсчето
водител, сертификат за експерт по финансови и 
социални проблеми и експертоценител на ДМА 
в медицинските учреждения, 11. Клас „Други 
съдебни експертизи“ – социалноикономически 
експертизи.

Ангел Димитров Янчев, образование – средно 
професионално  – техническо училище по строи
телство, майсторско свидетелство от Национална 
занаятчийска камара за занаят – бижутерство.

Мая Иванова Кичева, 11. Клас „Други съ
дебни експертизи“; 11.1. Молекулярногенетична 
идентификация и определяне произход на жи
вотни и пол на птици; 11.2. Определяне състав 
и произход на хранителни продукти, суровини 
и фуражи, включително генномодефицирани 
организми (ГМО), с молекулярногенетични 
методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, 
касаещи 11.1 и 11.2.
358
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доцент към катедра „Патология на растенията 
и химия“, област на висше образование 4. При
родни науки, математика и информатика, про
фесионално направление 4.4. Науки за земята, 
научна специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ по дисциплината „Замърсяване 
на водите и въздействие върху екосистемите“; 
доцент към катедра „Растителна защита“, област 
на висше образование 6. Аграрни науки и вете
ринарна медицина, професионално направление 
6.2. Растителна защита, научна специалност 
„Растителна защита (Ненасекомни неприятели)“, 
по дисциплината „Ненасекомни неприятели“; 
главен асистент към катедра „Ловно стопанство“, 
област на висше образование 6. Аграрни науки и 
ветеринарна медицина, професионално направле
ние 6.5. Горско стопанство, научна специалност 
„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен 
риболов“ по дисциплината „Рибно стопанство“; 
главен асистент към катедра „ТМГС“, област на 
висше образование 6. Технически науки, профе
сионално направление 5.13. Общо инженерство, 
научна специалност „Технология, механизация и 
автоматизация на горското стопанство и добива 
на дървесина“, по дисциплината „Горски транс
порт“; главен асистент към катедра „Растителна 
защита“, област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.2. Растителна защита, научна 
специалност „Растителна защита (Земеделска 
фитопатология)“, по дисциплината „Земеделска 
фитопатология“, всички със срок за подаване на 
документи 2 месеца считано от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документите се подават 
в стая 6 „Обща канцелария“, централна сграда 
на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10. За 
информация – тел. 02/91907, вътр. 445.
353

46. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: главни 
асистенти по: 4.2. Химически науки (Аналитична 
химия) – един; 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика (Автоматизация на производството 
(по отрасли) – един; 5.6. Материали и материа
лознание (Технология на полупроводниковите 
материали и електронните елементи) – един; 
доцент по 5.9. Металургия (Технологии, машини 
и системи за обработка чрез пластично дефор
миране) – един; професор по 5.10. Химични 
технологии (Процеси и апарати в химичната и 
биохимичната технология) – един, всички със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент 
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 
8163120 и 8163136.
313

2. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Факултета по електроника 
и автоматика в Пловдив за главен асистент, 
вис ше училище, професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
специалност „Теоретична електротехника“ – един 
за нуждите на катедра „Електротехника“ със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – във Филиала на Техничес
кия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко 
Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
359

180. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлага
не на недвижим имот № С1600020910000353 от 
29.11.2016 г. възлага на Детелин Богданов Иванов 
с адрес: Плевен, ул. Гренадирска 38, вх. Б, ап. 16, 
следните недвижими вещи, представляващи: 1. 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
57491.501.177.1.47, адрес на имота: Поморие, п.к. 
8200, ул. Св. Климент Охридски 7, вх. Б, ет. 0, 
гараж г2; самостоятелният обект се намира в 
сграда № 1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 57491.501.177; предназначение 
на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой 
нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 
28,06 кв. м; прилежащи части: 5,49 кв. м от 
общи части; 2. самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 57491.501.177.1.46, адрес на имота: 
Поморие, п.к. 8200, ул. Св. Климент Охридски 7, 
вх. Б, ет. 0, гараж г3; самостоятелният обект се 
намира в сграда № 1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 57491.501.177; предназна
чение на самостоятелния обект: гараж в сграда; 
брой нива на обекта: 1; посочена в документа 
площ 28,06 кв. м; прилежащи части: 5,49 кв. м 
от общи части.
385

27. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж
ност главен асистент в област на висше образо
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Обща хирургия“ – едно място за военнослужещ 
за нуждите на клиника „Ендоскопска, ендокринна 
хирургия и колопроктология“ към катедра „Хи
рургия“ на МБАЛ – София. Срок за подаване 
на документите – 2 месеца от датата на обна
родването в „Държавен вестник“. Изискванията 
към участниците в конкурсите и необходимите 
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на 
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел 
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 
9225130.
522

24. – Университетът по архитектура, стро-
ителство и геодезия, София, обявява конкурси 
по професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия за: професор по научна 
специалност „Водоснабдяване и канализация“ 
(селищни водоснабдителни и канализационни 
системи) към катедра „Водоснабдяване, канали
зация и пречистване на водите“ – един, със срок 
3 месеца; доцент по научна специалност „Обща, 
висша и приложна геодезия“ към катедра „При
ложна геодезия“ – един, със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Документи – в 
университета, София, бул. Хр. Смирнен ски 1, тел. 
02/9635245, в. 449, и 02/8669054.
268

25. – Лесотехническият университет – Со-
фия, обявява конкурси за следните академични 
длъжности: професор към катедра „Патология на 
растенията и химия“, област на висше образование 
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про
фесионално направление 6.5. Горско стопанство, 
научна специалност „Лесомелиорации, защита 
на горите и специални ползвания в горите“ по 
дисциплината „Защита на парковите растения“; 
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3. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Колежа в Сливен за главен 
асистент по професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, специалност 
„Икономика и управление“ – един за нуждите 
на секция „Педагогика, хранителни технологии 
и туризъм“ със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.
310

9. – Техническият университет – Варна, обя
вява конкурс за главен асистент в професионално 
направление 5.1. Машинно инженерство, учебна 
дисциплина „Технология на материалите“, за Ма
шиннотехнологичния факултет, катедра „МТМ“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в университета, отдел 
„Човешки ресурси“, тел. 052/383284.
329

9. – Икономическият университет – Варна, на 
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието 
на академичния състав в Република България 
обявява конкурси за заемане на академични 
длъжности в област на висшето образование 
3. Социални, стопански и правни науки: до
цент – професионално направление 3.8. Иконо
мика, научна специалност „Счетоводна отчетност, 
контрол и анализ на стопанската дейност“ – един 
за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност“; 
главен асистент – професионално направление 
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, 
парично обращение, кредит и застраховка“ (Фи
нансови пазари и инвестиции) за нуждите на 
катедра „Финанси“, двата със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830813.
330

180. – Националният военен университет „Ва-
сил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс 
за заемане на академичната длъжност доцент 
в област на висшето образование 9. Сигурност 
и отбрана, професионално направление 9.1. 
Национална сигурност, по научна специалност 
„Организация и управление извън сферата на ма
териалното производство (сигурност и отбрана)“ 
за нуждите на катедра „Логистика на сигурността“ 
във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил 
Левски“ – 1 място за военнослужещ, със срок за 
подаване на документи 2 месеца от обнародването 
на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсът е 
обявен със заповед № ОХ978 от 16.12.2016 г. на 
министъра на отбраната на Република България, 
линк: http://www.nvu.bg/node/1666. Документи се 
подават в регистратурата за некласифицирана 
информация на университета. За контакт: теле
фон: (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; 
email: georgiev_ga@nvu.bg.
510

7. – Висшето училище по телекомуникации 
и пощи, София, обявява конкурс за заемане 
на академичната длъжност професор в област 
на висше образование 3. Социални, стопански 
и правни науки, професионално направление 
3.7. Администрация и управление, по научна 
специалност „Организация и управление извън 
сферата на материалното производство“ – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 

вестник“. Справки и документи – ВУТП, София 
1700, ул. Акад. Стефан Младенов 1, тел. 02/8062 
188, експерт човешки ресурси.
311

38. – Институтът по микробиология „Стефан 
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс 
за главен асистент по шифър 4.3, направление 
„Биологически науки“ („Вирусология“ – 01.06.13) 
за нуждите на Департамент „Вирусология“, Ла
боратория „ДНК вируси и онколитични вируси“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в института, София 1113, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 9793124.
434

6. – Геологическият институт при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за професор по професио
нално направление 4.4. Науки за земята, специал
ност „Палеонтология и стратиграфия“ – един, за 
нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия 
и седиментология“ със срок за подаване на доку
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Кандидатите могат да подават заявления 
и документи в канцеларията на Геологическия 
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, 
бл. 24, стая № 205. За справки – тел. 02/9792288.
369

25. – МБАЛ „Национална кардиологична 
болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за 
професор в област на висшето образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ
ление 7.1. Медицина, научна специалност (код 
30183) „Детска кардиология“ – един за нуждите 
на Клиниката по детска кардиология със срок за 
подаване на документи 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи: в 
отдел „Човешки ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 
65, 1309 София, тел. 9211244, 9211234.
427

26. – МБАЛ „Национална кардиологична 
болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за про
фесор в област на висшето образование 7. Здра
веопазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, научна специалност (код 30147) 
„Кардиология“ – един за нуждите на Отделени
ето по електрофизиология към Клиниката по 
кардиология със срок за подаване на документи 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи: в отдел „Човешки ресур
си“ на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 
9211244, 9211234.
428

1. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и 
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралният регистър на недвижи
мите имоти за землището на гр. Бяла Слатина, 
община Бяла Слатина, които са в службата по 
геодезия, картография и кадастър. В 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения по тях пред Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Враца.
384

25. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на с. Локорско, заедно с плансхеми 
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на техническата инфраструктура в граници: ул. 
Евлоги Тодоров, нерегулиран терен, ул. Димитър 
Тошков, нерегулиран терен, ул. Тодор Гаджов, 
новопроектирана улица от о.т. 66 до о.т. 345, ул. 
Илия Манов, ул. Димитър Тошков, ул. Веско 
Веселинов, новопроектирана улица от о.т. 336а до 
о.т. 299, ул. Илия Манов, новопроектирана улица 
от о.т. 193 до о.т. 186 (продължение на ул. Илия 
Манов), нерегулиран терен, ул. Евлоги Тодоров. 
Собствениците на поземлени имоти, включени 
в съсобствени урегулирани поземлени имоти да 
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 
ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените 
урегулирани поземлени имоти следва да бъдат 
изключени от плана за регулация. Проектът е 
изложен в район „Нови Искър“. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата 
на обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общината чрез район „Нови Искър“. 
370

3. – Община Белослав на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – ПП на 
обект: „Изместване на съществуваща въздушна 
електропроводна линия (ВЕЛ) 20 kV, извод „Роса“, 
преминаваща през ПИ 015044, местност Чалътар
ла, землището на с. Езерово, община Белослав“, 
с възложител „Енерго – Про Мрежи“ – АД, със 
седалище и адрес на управление Варна, Варна 
ТауърсЕ, бул. Владислав Варненчик 258, като 
част от КПИИ. Проектът е изложен в общин
ската администрация – Белослав, дирекция „ОС 
и ТСУ“, ет. 2. стая № 204. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта в Центъра за информация 
и общински услуги при общинската администра
ция – Белослав.
278

125. – Община Бобошево на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) по чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ – план 
за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот 
(ПИ) № 108074, местност Мурват, в землище
то на гр. Бобошево с ЕКАТТЕ 04532, община 
Бобошево, област Кюстендил, с цел промяна 
предназначението на земеделската земя за незе
меделски нужди в устройствена зона от разно
видност за обществено обслужване, попадащ в 
териториалноустройствена зона от разновидност 
„Предимно производствени“, означена като „Пп“, 
с конкретно предназначение „За кафересторант 
и търговски обекти“. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в срок един месец след обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с проекта в сградата на 
ОбА – Бобошево, и да направят своите писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Бобошево, на 
адрес: гр. Бобошево 2660, ул. Иван Кепов 3. За 
допълнителна информация – всеки работен ден 
от 8 до 16,30 ч. на телефон: 07046/2354, факс: 
07046/2344, email: obst_boboshevo@mail.bg.
432

1. – Община гр. Дупница, област Кюстендил, 
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава 
на заинтересованите, че са изработени и приети 
помощен план и план на новообразуваните имоти 
по § 4к ПЗРЗСПЗЗ за местност Дренски рид – Ре
ката, землище гр. Дупница, община Дупница, 
област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
плановете и придружаващата ги документация 
до кмета на община Дупница. Плановете са 
изложени в сградата на Община Дупница, пл. 
Свобода, ет. 1, стая № 4.
322

2. – Община гр. Дупница, област Кюстендил, 
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава 
на заинтересованите, че са изработени и приети 
помощен план и план на новообразуваните имоти 
по § 4к ПЗРЗСПЗЗ за местностите Лещаро, Ли
вадето, Извора, Червената кал и други, землище 
с. Делян, община Дупница, област Кюстендил. На 
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени 
искания и възражения по плановете и придру
жаващата ги документация до кмета на община 
Дупница. Плановете са изложени в сградата на 
Община Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
323

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
парцеларен план на пътна връзка за поземлен 
имот (ПИ) № 023002 в землището на с. Бузовград, 
като проектът засяга следните ПИ: – в землище 
Бузовград – ЕКАТТЕ 06848, № 000003 – „Път 
III клас“ – публична държавна собственост, 
№ 000169 и № 000172 – „Полски пътища“ – пуб
лична общинска собственост; – в землище Ка
занлък – № 35167.119.310 и № 35167.42.313 – „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ – пуб
лична общинска собственост. В едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да разгледат проекта в стая 
11 на Община Казанлък и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
296

9. – Община Костинброд на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробния устройствен план – план 
за улична регулация за улица с о.т. 906, о.т. 942 
и о.т. 907, изменение на плана за регулация за 
урегулиран поземлен имот № I – „За ОДЗ“, в 
квартал № 76б и изменение на плана за регула
ция за урегулиран поземлен имот № XIII3075 
в квартал № 76 – регулация по действащия ре
гулационен план на гр. Костинброд, изработен 
по силата на Решение № 363 от 22.12.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Костинброд. Планът се 
намира в сградата на общинската администра
ция – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, на инфор
мационното табло във фоайето на сградата и е 
публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
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предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
512

10. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на подробния устройствен 
план – план за улична регулация за улица с о.т. 18, 
о.т. 17, о.т. 14 и о.т. 13, изменение на плана за 
улична регулация на задънена улица с о.т. 17 и 
о.т. 53, изменение на плана за регулация за урегу
лирани поземлени имоти № XVIII37, № XVII60, 
61, № XVI62 и № XV64 в квартал 1, изменение 
на плана за регулация за урегулиран поземлен 
имот № ХIII34 в квартал 2 и изменение на плана 
за регулация за урегулирани поземлени имоти 
№ I74, № II73 и № III72 в квартал 14 по дейст
ващия регулационен план на с. Градец, изработен 
по силата на Решение № 195 от 27.05.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Костинброд. Планът се 
намира в сградата на общинската администра
ция – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, на инфор
мационното табло във фоайето на сградата и е 
публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
513

1. – Община Кресна на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
са изработени следните ПУП – ПП (парцеларни 
планове) за линейни обекти на техническата ин
фраструктура (извън границите на урбанизираната 
територия): 1. ПУП – ПП (парцеларен план) за 
линеен обект на техническата инфраструктура 
(извън границите на урбанизираната територия) за 
прокарване на: „Подземен водопровод за битови 
нужди“, през поземлен имот ПИ № 000160 (мес
тен път), общинска собственост, за захранване с 
питейна вода на обект „Работилница за мраморни 
изделия“ в УПИ № 005117, м. Завоя, зще Кресна, 
община Кресна, област Благоевград, собственост 
на Красимир Крумов Симов, с дължина на трасето 
на водопровода, засягащ местен път № 000160, 
дължина 22,57 м и обща квадратура на засегна
тата от сервитута на водопровода площ 90 м2; 2. 
ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект на 
техническата инфраструктура (извън границите 
на урбанизираната територия) за прокарване на 
трасе на строеж: „Подземен кабел НН 380/220 
V“, през поземлен имот ПИ № 000160 (местен 
път), общинска собственост, за захранване с ел. 
енергия на обект „Работилница за мраморни из
делия“ в УПИ № 005117, м. Завоя, зще Кресна, 
община Кресна, област Благоевград, собственост 
на Красимир Крумов Симов, с дължина на тра
сето на ел. кабела, засягащ местен път № 000160, 
дължина 44,46 м и обща квадратура на засегна
тата от сервитута на ел. провода площ 178 м2; 3. 
ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект на 
техническата инфраструктура (извън границите 
на урбанизираната територия) за прокарване на 
трасе на строеж: „Канализационно отклонение“, 
през поземлен имот ПИ № 000160 (местен път), 
общинска собственост, във връзка с инвестици

онното намерение за отвеждане на отпадните 
води с канал от обект „Работилница за мраморни 
изделия“, в УПИ № 005117, м. Завоя, зще Кресна, 
община Кресна, от Красимир Крумов Симов, с 
дължина на трасето на канала за отпадни води, 
засягащ местен път № 000160 – дължина 18,08 м, 
и обща квадратура на засегнатата от сервитута 
на канала площ – 72,32 м2. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтере
сованите лица могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта за 
подробни устройствени планове до общинската 
администрация – гр. Кресна.
297

1. – Областният управител на област Кюстен-
дил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3 
АПК съобщава на Йордан Спиридонов Милев, 
че за изграждането на обект: Път ІІІ623 „Бобов 
дол – Жедна“ – аварийно възстановяване на пътен 
участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе 
(усвояване на нови площи от км 14+850 до км 
15+550), с обща площ 13,864 дка, съгласно подро
бен устройствен план – парцеларен план, одобрен 
със Заповед № РД0215122 от 28.08.2015 г. на 
заместникминистъра на регионалното развитие 
и благоустройството, е издадена Заповед № ДС
27335 от 19.12.2016 г. на областния управител на 
област Кюстендил, с която се отчуждават 0,021 дка 
от поземлен имот № 04501.263.1 – иглолистна 
гора, намиращ се в землището на гр. Бобов дол, 
ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюс
тендил, собственост на наследниците на Спридон 
Милев Божанов (Спиридон Милев Божанов). 
Предвиденото обезщетение за отчуждената част 
от имота е в размер 65 лв. Заповед № ДС27335 
от 19.12.2016 г. може да бъде получена в адми
нистративната сграда на Областна администра
ция – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Демокрация 
44, ет. 4, стая № 7, и може да се обжалва пред 
Административния съд – Кюстендил, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14дневен 
срок от съобщаването є.
328

179. – Община Лясковец на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ уведомява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план за 
застрояване (ПЗ) с обхват поземлен имот извън 
границите на урбанизираната територия, отразен с 
№ 122062 по картата за възстановена собственост 
на землището на гр. Лясковец, местност Тополите, 
с площ 9432 м2, отразен с начин на трайно ползване 
„нива“, с цел промяна предназначението на земе
делска земя и обособяване на урегулиран поземлен 
имот с конкретно предназначение „за производ
ственоскладови дейности“ и показатели за зона 
от вида „предимно производствена“ – плътност на 
застрояване – Пзастр. – до 80 %, интензивност на 
застрояване – Кинт. – 2,5, минимална озеленена 
площ – 20 %, начин на застрояване – свободно, 
включително и ПУП – парцеларни планове (ПП) 
за определяне на трасе и сервитут на линейни 
обекти на техническата инфраструктура: елек
тропровод, преминаващ през полски път ПИ 
000669; водопроводно отклонение, преминаващо 
от полски път ПИ 000227, през републикански 
път ПИ 000223 посредством сондиране и през 
полски път ПИ 000221; канализационно откло
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нение от същ. РШ през републикански път ПИ 
000223 посредством сондиране и през полски 
път ПИ 000669; пътна връзка, осъществена от 
републикански път ПИ 000223 и полски път ПИ 
000221. Проектът е на разположение в стая 17, 
ет. 2 в сградата на Община Лясковец. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за ПУП – ПЗ и ПП до общинската 
администрация при Община Лясковец. 
352

1. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, 
че е постъпило искане за одобряване на про
ект за ПУП – парцеларен план за осигуряване 
на транспортен достъп до ПИ 56839.89.12 от 
КВС на с. Плоски и ПИ 65334.210.47 от КК на 
гр. Сандански, община Сандански. Трасето пре
минава през имоти: ПИ 65334.210.10 – пасище, 
ПИ 65334.210.311 – за селскостопански, горски, 
ведомствен път. Проектът се намира в дирекция 
„УТИ“, ет. 4, стая № 403, и може да се прегле
да от заинтересованите. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
324

2. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че 
е постъпило искане за одобряване на проект за 
ПУП – парцеларен план за външно електроза
хранване на ПИ 56839.89.12 от КВС на с. Пло
ски и ПИ 65334.210.47 от КК на гр. Сандански, 
община Сандански. Трасето на кабела преми
нава през имоти: ПИ 65334.210.10 – пасище, ПИ 
65334.210.311 – за селскостопански, горски, ведом
ствен път, ПИ 65334.210.313 – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, ПИ 65334.210.316 – за друг 
вид водно течение, водна площ, съоръжение, ПИ 
65334.210.325 – пасище, и ПИ 65334.210.650 – депо 
за битови отпадъци (сметище). Проектът се 
намира в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403, и 
може да се прегледа от заинтересованите. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
325

3. – Община Сандански на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че е 
постъпило искане за одобряване на ПУП – пар
целарен план на водопроводно отклонение за 
захранване на ПИ 56839.89.12 от КВС на с. Плоски 
и ПИ 65334.210.47 от КК на гр. Сандански, общи
на Сандански. Трасето преминава през имоти: 
ПИ 65334.210.311 – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, и ПИ 65334.210.650 – депо за 
битови отпадъци (сметище). Проектът се намира 
в дирекция „УТИ“, ет. 4, стая № 403, и може да 
се прегледа от заинтересованите. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 

лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
326

1. – Община Созопол на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по 
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: 
„Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 
2“ до Вр44 ≅ Вр2, землище гр. Созопол, с трасе и 
сервитут в обхват на части от поземлени имоти с 
идентификатори 67800.35.74, 67800.35.82, землище 
гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на 
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обяв
лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация.
327

2. – Община Созопол на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по 
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване 
на урегулиран поземлен имот І5121 в м. Буджа
ка, зще на гр. Созопол“. Проектът се намира 
в сградата на Община Созопол. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
505

350. – Община Стара Загора на основание § 4к, 
ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, 
че са изработени и приети помощни планове и 
план на новообразувани имоти на земеделски 
земи, предоставени на граждани въз основа на 
актове по § 4 ЗСПЗЗ за част от землището на 
с. Малка Верея, ЕКАТТЕ 46417, община Стара 
Загора, област Стара Загора, за местностите: 
През реката, Реката, Тевекчийка, Кара Севрия, 
Марашите, До стопанския двор, Козу кулак, До 
селото, Гробищата, Калето, Габрова кория, Чатала, 
които са изложени в сградата на Община Стара 
Загора – зала фоайе. На основание чл. 28, ал. 5 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да подават писмени искания и възражения 
по изработените планове и придружаващата ги 
документация до кмета на общината.
417

362. – Община Стара Загора на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за външно ел. захранване на поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 68850.222.3, местност Ком
лука, от землището на гр. Стара Загора, община 
Стара Загора. Проектът се намира в сградата на 
общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
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да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
416

54. – Община с. Невестино, област Кюстендил, 
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава 
на заинтересуваните лица, че е изработен по
мощен план и план на новообразуваните имоти 
на земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за землището на 
с. Пастух, община Невестино, приети с протокол 
№ РД18200 от 2016 г. от комисия, назначена със 
Заповед № РД22297 от 11.11.2016 г. на областния 
управител на област Кюстендил. На основание 
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от 
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени искания и възражения по плановете 
и придружаващата ги документация до кмета 
на общината. Плановете и придружаващата ги 
документация са изложени за разглеждане от 
заинтересуваните лица в сградата на Община 
Невестино, ет. 3, стая № 7.
298

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Нико
ла Дельов Тодев срещу Инструкцията за реда 
и условията за изпълнение на дейностите по 
проект „Студентски практики фаза 1“, приета 
със заповед на министъра на образованието и 
науката на 21.09.2016 г., по което е образувано 
адм. д. № 12570/2016 г. по описа на Върховния 
административен съд. 
419

Административният съд – Бургас, на ос
нование чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е по
стъпило оспорване от областния управител на 
област с административен център Бургас против 
Решение № 377 от 24.11.2016 г. на Общинския 
съвет – гр. Несебър. С решението на основание 
чл. 129, ал. 1, изр. ІІ ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 11 ЗМСМА е одобрен проект за изменение на 
ПУП – ПР на к.к. Слънчев брягизток в частта му 
по отношение на УПИ І, идентичен с поземлен 
имот с идентификатор № 51500.505.221 и част от 
поземлен имот с идентификатор № 51500.505.351 
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 47 по 
ПУП на к.к. Слънчев брягизток. По оспорването 
е образувано адм.д. № 2446/2016 г., насрочено за 
8.03.2017 г. от 10 ч. Заинтересованите лица могат да 
се конституират като ответници в производството 
в едномесечен срок от деня на обнародването в 
„Държавен вестник“ с подаване на заявление, 
съдържащо реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, 
и представяне на писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересовано лице 
на заявителя.
333

Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от Росица 
Тонева – прокурор при Окръжна прокурату
ра – Варна, против разпоредбите на чл. 42, ал. 1, 
т. 2 във връзка с чл. 2, т. 4 от Наредба № 1 за 
опазване на обществения ред в гр. Белослав и 

кметствата в община Белослав, приета от Об
щинския съвет – гр. Белослав, с Решение № 28 
по протокол № 5 от 17.02.2004 г. По оспорването 
е образувано адм. д. № 3192/2016 г. по описа на 
Административния съд – Варна, ХVІІІ състав, 
насрочено за 15.02.2017 г. от 9 ч.
269

Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че e постъпило искане на В. Вичев, 
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за 
отмяна на чл. 44, ал. 3, чл. 56, ал. 4 и чл. 68, 
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Наредба № 8 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост, приета с Реше
ние № 4/38 по протокол № 4 от 28.03.2013 г. на 
Общинския съвет – с. Крушари. По оспорването 
е образувано адм.д. № 689/2016 г. по описа на 
Административния съд – Добрич.
337

Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че e постъпило искане на В. Вичев, 
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за 
отмяна на чл. 4, ал. 4, чл. 15, ал. 1, чл. 54, ал. 2 
в частта за думата „безсрочно“, чл. 59 и чл. 60 в 
частта за израза „и на лица, извън посочените в 
чл. 60“ от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имуще
ство, приета от Общинския съвет – гр. Каварна, с 
Решение № 118 по протокол № 10 от 28.06.2016 г. 
По оспорването е образувано адм. д. № 685/2016 г. 
по описа на Административния съд – Добрич.
338

Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 686/2016 г. 
по протест на прокурор Милена Любенова в 
Окръжна прокуратура – Добрич, срещу чл. 4, 
ал. 1, чл. 15, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 по отношение 
на думата „безсрочно“ от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с об
щинско имущество, приета с Решение № 380 от 
12.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Шабла. 
Делото е насрочено за разглеждане в публично 
съдебно заседание на 21.02.2017 г. от 13,30 ч. 
339

Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 683/2016 г. 
по протест на прокурор Милена Любенова в 
Окръжна прокуратура – Добрич, срещу чл. 4а, 
ал. 1, изр. 3, чл. 54, ал. 2 по отношение на ду
мата „безсрочно“, чл. 55, чл. 66, ал. 7, т. 2 по 
отношение на израза „… освен в случаите по 
ал. 2, т. 2…“ и чл. 66, ал. 9 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета с Решение № 410 
от 30.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Добрич. 
Делото е насрочено за разглеждане в публично 
съдебно заседание на 21.02.2017 г. от 13,30 ч. 
340

Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм.д. № 690/2016 г. по 
протест на прокурор Веселин Вичев в Окръжна 
прокуратура – Добрич, срещу чл. 5, ал. 1, изр. 3, 
чл. 63, ал. 2 по отношение на думата „безсрочно“, 
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чл. 64, чл. 78, ал. 7, т. 2 по отношение на израза 
„…освен в случаите по ал. 2, т. 2…“ и чл. 78, ал. 10 
от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, приета 
с Решение № 306 от 29.09.2016 г. на Общинския 
съвет на Община Добричка. Делото е насрочено 
за разглеждане в публично съдебно заседание на 
21.02.2017 г. от 13,15 ч.
341

Административният съд – Кърджали, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2  
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на 
чл. 53, т. 5 във връзка с чл. 21, т. 4 от Наредбата 
за поддържане и опазване на обществения ред в 
община Момчилград, приета с Решение № 117 от 
28.10.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград, 
по което е образувано адм. д. № 1/2017 г. на 
Административния съд – Кърджали, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
1.03.2017 г. от 10 ч. Оспорването е по протест на 
Окръжна прокуратура – Кърджали.
331

Административният съд – Кърджали, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2  
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на 
чл. 55, т. 5 във връзка с чл. 22, т. 4 от Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения 
ред в община Джебел, приета с Решение № 137 
от 22.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Джебел, 
по което е образувано адм.д. № 199/2016 г. на 
Административния съд – Кърджали, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
15.02.2017 г. от 10,10 ч. Оспорваща страна е Ок
ръжна прокуратура – Кърджали.
420

Административният съд – Ловеч, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се 
оспорват чл. 62 и 63 в частта им по отношение на 
налагане на наказание за нарушения на чл. 23, т. 1 
и чл. 41, както и чл. 42 от Наредба № 1 за опазване 
на обществения ред на територията на община 
Троян, приета с Решение № 391 от 25.07.2013 г. 
на Общинския съвет – гр. Троян, изменена и 
допълнена с Решение № 769 от 27.11.2014 г., 
изм. и доп. с Решение № 47 от 21.01.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Троян, по който протест 
е образувано адм.д. № 346 от 2016 г. по описа на 
Административния съд – Ловеч.
426

Административният съд – Монтана, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 618/2016 г. по 
протест на прокурор при Окръжна прокуратура 
Монтана срещу чл. 26, ал. 5 и 6 от Наредбата 
за опазване на обществения ред на територията 
на община Монтана, приета с Решение № 390 
от 16.02.2006 г., допълнена с Решение № 493 
от 27.07.2006 г., Решение № 89 от 29.05.2008 г., 
Решение № 200 от 20.11.2008 г., Решение № 642 
от 25.07.2013 г., Решение № 825 от 13.02.2014 г. 
и Решение № 30 от 17.12.2015 г. на Общинския 
съвет – гр. Монтана. Конституирани страни по 
делото са: протестираща страна – прокурор при 
Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Об
щинският съвет – гр. Монтана, чрез председателя 

и служебно конституирана страна – Окръжна 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 618/2016 г. е насрочено за 24.02.2017 г. от 10,40 ч.
270

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че 
е постъпил протест на прокурор при Окръжна 
прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, по
даден против чл. 2, т. 38, букви „а“ и „б“, т. 39, 
буква „б“, т. 40, буква „б“, т. 41, буква „б“, чл. 10, 
ал. 1, т. 3, буква „б“, т. 4, буква „б“ и чл. 27, ал. 1 
и 2 от Наредбата за осигуряване на обществения 
ред, организацията и реда при извършване на 
търговска дейност и поддържането на чистотата 
и зелените площи на територията на община 
Батак, приета с Решение № 374 от 31.01.2014 г. 
на Общинския съвет – гр. Батак. По протеста е 
образувано адм.д. № 1001 по описа на Админи
стративния съд – Пазарджик, за 2016 г.
334

Административният съд – Пазарджик, І със
тав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест 
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазар
джик – Стефан Янев, против чл. 15, ал. 4 и чл. 54, 
т. 13 от Наредбата за опазване на обществения 
ред, поддържане на чистотата, тревната и декора
тивната растителност, полските имоти, горите и 
общинското имущество, специализирана закрила 
за децата на обществени места на територията на 
община Брацигово, опазване възпроизводството 
на околната среда и обществения ред на лето
вищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“, 
приета с Решение № 176 от 19.07.2005 г. на Об
щинския съвет – гр. Брацигово. По оспорването 
е образувано адм.д. № 977/2016 г. по описа на 
Административния съд – Пазарджик.
335

Административният съд – Перник, обявява 
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е по
стъпило оспорване на текстове в разпоредбите 
на чл. 12, ал. 1, глава трета от Наредба № 1 за 
опазване на обществения ред на територията на 
община Ковачевци, приета с Решение № 54 от 
21.04.2008 г. от Общинския съвет – с. Ковачевци. 
Образувано е адм. д. № 597/2016 г. по описа на 
Административния съд – Перник.
496

Административният съд – Пловдив, на основа
ние чл. 188 АПК във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм.д. № 3060 по описа 
за 2016 г. на Административния съд – Пловдив, 
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Бъл
гарски правозащитен алианс“ – Пловдив, против 
чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 и 2 от Наредбата за 
управление и стопанисване на общинските пътища 
на територията на община „Марица“, приета с 
Решение № 117, протокол № 5 от 27.05.2014 г. на 
Общинския съвет „Марица“.
423

Административният съд – Пловдив, второ 
отделение, XIII състав, на основание чл. 181 във 
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило 
оспорване на общ административен акт – чл. 10, 
ал. 3, 5 и 6 от Наредба № 1 за поддържане и опаз
ване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Куклен, 
приета с Решение № 8 от 7.11.2001 г. на Общин
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ския съвет – гр. Куклен, от страна на Окръжна 
прокуратура – Пловдив, срещу ответника по 
делото Общинския съвет –  гр. Куклен, по което 
е образувано адм.д. № 2938 по описа за 2016 г. 
на Административния съд – Пловдив. Делото е 
насрочено за 27.03.2017 г. от 9,30 ч.
424

Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 
АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3061 
по описа на съда за 2016 г. по протест на Окръж
на прокуратура – Пловдив, против чл. 51, ал. 5, 
чл. 61, чл. 63, ал. 1, чл. 66, ал. 1 и чл. 4, ал. 7 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, приета 
с Решение № 172, пр. № 15 от 27.05.2010 г. на 
Общинския съвет – гр. Пловдив.
497

Административният съд – Сливен, на осно
вание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е 
постъпило оспорване от прокурор при Районна 
прокуратура – гр. Нова Загора, на Наредбата за 
реда за спиране, престой и паркиране на ППС 
на територията на гр. Нова Загора, приета от 
Общинския съвет – гр. Нова Загора, с Решение 
№ 236 от 27.10.2016 г., по което е образувано адм. д. 
№ 336/2016 г. по описа па Административния 
съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане 
в открито заседание за 22.02.2017 г. от 14 ч.
332

Административният съд – Сливен, на ос
нование чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в 
Административния съд – Сливен, е образувано 
адм. д. № 328/2016 г. по описа на съда, което 
е насрочено за 1.03.2017 г. от 14 ч. и по което 
предмет на оспорване е чл. 57, ал. 1 във връзка 
с чл. 45, ал. 1, т. 7 от Наредбата за обществения 
ред на територията на община Сливен, приета 
с Решение № 231 по протокол от 26.05.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Сливен.
421

Административният съд – София-град, второ 
отделение, 41 състав, съобщава, че е постъпила 
жалба от Христо Иванов Петрунов, Олга Влад. 
Петрунова, Иван Христов Петрунов, Доротея 
Миладинова СтайковаХолман, Иван Анатолиев 
Стоянович, Ангелина Василева Церовска, Иван 
Валентинов Церовски, София Петрова Василе
ваКостадинова, Маглена Иванова Константи
нова, Людмила Всеволодова Атанасова, Елена 
Тодорова Цанкова, Иван Иванов Константинов, 
Панчо Дойчев Чолаков, Страшимир Владимиров 
Димов, Даниела Лозанова СтрелковаДянкова, 
Жеко Събев Билдирев, Тони Стоянов Зарев и 
Владимир Иванов Йотов, с която се оспорва Ре
шение № 821 по протокол № 73 от 18.12.2014 г. на 
Столичния общински съвет, с което са одобрени 
проекти за изменение на плановете за регулация 
и застрояване на м. Зони Г  – Центъра (част) в 
частта му относно УПИ ХІІІ253, кв. 422, по която 
е образувано адм.д. № 5338/2015 г. по описа на 
Административния съд –  Софияград, насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
23.02.2017 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица 
могат да подадат молба за конституиране като 
ответници в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
336

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпи
ла жалба от кмета на община Раднево против 
Решение № 391 по протокол № 23 от 1.12.2016 г. 
на Общинския съвет – гр. Раднево, по която е 
образувано адм. д. № 579/2016 г. по описа на Ад
министративния съд – Стара Загора, насрочено 
за 7.03.2017 г. от 14 ч.
342

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпил 
протест на прокурор при Окръжна прокурату
ра – Стара Загора, с който са оспорени разпо
редбите на чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 32 от 
Наредбата на Общинския съвет – гр. Мъглиж, за 
реда за придобиване, управление и разпорежда
не с имоти и вещи – общинска собственост на 
Община Мъглиж, по който е образувано адм.д. 
№ 559/2016 г. по описа на Административния 
съд – Стара Загора, насрочено за 23.02.2017 г. 
от 11 ч. 
425

Пазарджишкият окръжен съд призовава 
Хасан Кескин, роден на 20.09.1985 г., с известен 
по делото адрес Пазарджик, ж.к. Ябълките, ул. 
Верила 3, сега с неизвестен адрес, в качеството 
му на ответник по гр. д. № 436/2016 г. да се яви 
в двуседмичен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ в канцеларията на Окръжния 
съд – Пазарджик, за да получи препис от искова 
молба с приложения, подадена от Петя Василева 
Кандова. В случай, че не се яви, за да получи 
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му 
назначи особен представител.
422

Великотърновският районен съд уведомява 
Ердал Севиндик, роден на 30.01.1972 г. в Репуб
лика Турция, с неизвестен адрес и без регист
риран постоянен и настоящ адрес в Република 
България, че има качеството на ответник по гр. д. 
№ 2453/2016 г. по описа на Районния съд – Ве
лико Търново, образувано по предявен от Галя 
Христова Василева иск с правно основание чл. 49, 
ал. 1 СК, като съдът му указва, че в двуседмичен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
следва да се яви в деловодството на Районния 
съд – Велико Търново, за връчване на съобщение 
по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и прило
женията към нея.
274

Районният съд – гр. Средец, призовава Джоан 
Хълиан, гражданка на Ирландия, с неизвестен 
адрес, като ответница по гр.д. № 440/2016 г. по 
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и прило
женията към нея. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответницата ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
391

Районният съд – гр. Средец, призовава Май
къл Джерард Хълиан, гражданин на Ирландия, 
с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. 



СТР.  122  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 8

№ 440/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
392

Районният съд – гр. Средец, призовава Арсен 
Аркадиевич Газарян, гражданин на Руската фе
дерация, с неизвестен адрес, като ответник по 
гр.д. № 445/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
393

Районният съд – гр. Средец, призовава Игор 
Мельник, гражданин на Украйна, с неизвестен 
адрес, като ответник по гр.д. № 428/2016 г. по 
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 
се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
394

Районният съд – гр. Средец, призовава Оксана 
Викторовна Новоселова, гражданка на Руската 
федерация, с неизвестен адрес, като ответница 
по гр.д. № 445/2016 г. по описа на съда, заведено 
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
395

Районният съд – гр. Средец, призовава Вера 
Литвинова, гражданка на Република Казахстан, 
с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. 
№ 405/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 

книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
396

Районният съд – гр. Средец, призовава Влади
мир Александрович Соловьов, гражданин на Рус
ката федерация, с неизвестен адрес, като ответник 
по гр.д. № 397/2016 г. по описа на съда, заведено 
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
397

Районният съд – гр. Средец, призовава 
Джеймс Патрик Хигинс, гражданин на Вели
кобритания и Северна Ирландия, с неизвестен 
адрес, като ответник по гр.д. № 407/2016 г. по 
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 
се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
398

Районният съд – гр. Средец, призовава Джули 
Хигинс, гражданка на Великобритания и Северна 
Ирландия, с неизвестен адрес, като ответница по 
гр.д. № 407/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
399

Районният съд – гр. Средец, призовава Воло
димир Саленков, гражданин на Украйна, с неиз
вестен адрес, като ответник по гр.д. № 401/2016 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 
се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
400

Районният съд – гр. Средец, призовава Ма
рина Александровна Гребенникова, гражданка 
на Руската федерация, с неизвестен адрес, като 
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ответница по гр.д. № 433/2016 г. по описа на 
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализа
ция“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес 
на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 
3, да се яви в канцеларията на деловодството в 
двуседмичен срок от обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията към нея. При 
неявяване книжата ще се смятат за редовно връ
чени и на ответницата ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
401

Районният съд – гр. Средец, призовава Рей
мънд Макгийчи, гражданин на Великобрита
ния, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. 
№ 439/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответника ще бъде назначен особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
402

Районният съд – гр. Средец, призовава Луис 
Ан Макгийчи, гражданка на Великобритания, 
с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. 
№ 439/2016 г. по описа на съда, заведено от 
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 
812115210, със седалище и адрес на управление 
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в 
канцеларията на деловодството в двуседмичен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея. При неявяване 
книжата ще се смятат за редовно връчени и на 
ответницата ще бъде назначен особен предста
вител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
403

Районният съд – гр. Средец, призовава Ната
лия Голосовс, гражданка на Латвия, с неизвестен 
адрес, като ответница по гр.д. № 432/2016 г. по 
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и прило
женията към нея. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответницата ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
404

Районният съд – гр. Средец, призовава Вик
торс Голосовс, гражданин на Латвия, с неизвес
тен адрес, като ответник по гр.д. № 432/2016 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 

се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
405

Районният съд – гр. Средец, призовава Илья 
Борухов, гражданин на Израел, с неизвестен адрес, 
като ответник по гр.д. № 441/2016 г. по описа на 
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализа
ция“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес 
на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 
3, да се яви в канцеларията на деловодството в 
двуседмичен срок от обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията към нея. 
При неявяване книжата ще се смятат за редовно 
връчени и на ответника ще бъде назначен особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
406

Районният съд – гр. Средец, призовава Мари 
Маккейб, гражданка на Великобритания, с неиз
вестен адрес, като ответница по гр.д. № 486/2016 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и прило
женията към нея. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответницата ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
407

Районният съд – гр. Средец, призовава Дермот 
Маккейб, гражданин на Великобритания, с неиз
вестен адрес, като ответник по гр.д. № 486/2016 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със се
далище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на 
деловодството в двуседмичен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 
се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
408

Софийският градски съд, І гражданско от
деление, 15 състав, на основание чл. 76, ал. 1 
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 9958/2015 г. въз основа на постъпило мотиви
рано искане от Комисията за отнемане на неза
конно придобито имущество срещу Димитринка 
Стефанова Фурнаджиева с постоянен и настоящ 
адрес: София, ж.к. Овча купел, бл. 521, вх. Г, 
ет. 2, ап. 41, за отнемане в полза на държавата 
на имущество на обща стойност 1 190 668,71 лв. 

Съгласно определение от 9.12.2016 г. по гр.д. 
№ 9958/2015 г. по описа на СГС, І ГО, 15 състав, 
съдът определя двумесечен срок считано от об
народването на обявлението в „Държавен вест
ник“ за заинтересованите лица за предявяване 
на самостоятелни претенции пред Софийския 
градски съд върху имущество по реда на чл. 225 
ГПК, описано, както следва:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 ЗОПДНПИ:

– сумата в размер 5000 лв., представляваща 
стойността на внесения от Димитринка Фур
наджиева капитал в „Алекса 2005“ – ЕООД, с 
ЕИК 175049183;

– сумата в размер 7500 лв., представляваща 
стойността на притежаваните от Димитринка 
Фурнаджиева 75 акции от капитала на „Агале
га“ – АД, с ЕИК 201058873;

– сумата 5000 лв., представляваща стойността 
на 100 дружествени дяла от капитала на „Лотос 
ай енд ай“ – ЕООД, с ЕИК 131381358;

– гараж № 40, намиращ се в София, Столична 
община, район „Витоша“, в сутерена на комплекс 
„Ботаника“, с площ 17,86 кв. м, при граници: от 
изток – гараж № 41, и от запад – гаражи № 38 
и 39, от север – вътрешна (маневрена) улица, 
и от юг – двор, заедно с 1,58 % идеални части, 
равняващи се на 11,45 кв. м от общите части на 
сутерена на комплекс „Ботаника“, и съответните 
идеални части от правото на строеж върху уре
гулиран поземлен имот ІІ от кв. 146 по плана на 
гр. София, местността Кръстова вада – обслуж
ващ обекта околовръстен път, при граници по 
скица: от три страни – улици, от север – поземлен 
имот с планоснимачен номер 2182 и поземлен 
имот с планоснимачен номер 1763;

– апартамент № 68, намиращ се в София, ж.к. 
Красно село, бл. 186, ет. 14, състоящ се от стая, 
кухня и сервизни помещения, със застроена площ 
45,14 кв. м, с таван № 36, застроен 3,47 кв. м, както 
и 0,969 % ид. ч. от общите части на сградата и 
от правото на строеж върху мястото, придобит с 
нотариален акт за покупкопродажба № 48, том І, 
рег. № 10386, дело № 44/2012 г.;

– сумата в размер 104 390,88 лв., предста
вляваща разлика между равностойността на 
погасения ипотечен кредит 119 390,88 лв. и 
стойността на подлежащия на отнемане гараж 
№ 40 – 15 000 лв., по разплащателна сметка в евро 
№ BG26PIRB808346017688, открита в „Банка Пи
реос“ – АД, с титуляр Димитринка Фурнаджиева; 

– сумите, внесени на каса, общо в размер 
24 842,39 лв. по разплащателна сметка в ле
вове № BG36RZBB915510006115919, открита на 
15.08.2007 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева; 

– сумата, внесена от трето лице, в размер 
54 070,40 лв. по разплащателна сметка в ле
вове № BG36RZBB915510006115919, открита на 
15.08.2007 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева; 

– сумите, внесени на каса, общо в раз
мер 8086,40 лв., по картова сметка в лево
ве № BG43RZBB91551006115987, открита на 
15.08.2007 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева;

– сумите, внесени от трети лица, общо в 
размер 10 550 лв. по картова сметка в лево
ве № BG43RZBB91551006115987, открита на 
15.08.2007 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева;

– сумите, внесени на каса, общо в размер 
621 030,80 лв. по разплащателна сметка в ле
вове № BG77STSA93000010950004, открита на 
10.11.2005 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева;

– сумите, внесени от трети лица, общо в 
размер 205 751,23 лв. по разплащателна сметка 
в левове № BG77STSA93000010950004, открита 
на 10.11.2005 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Димитринка Фурнаджиева; 

– с умата , внесена на каса , в ра змер 
500 лв. по разплащателна сметка в евро 
№ BG63UNCR70001519352907, о ткрита на 
19.01.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти
туляр Димитринка Фурнаджиева;

– с умата , внесена на каса , в ра змер 
1155,95 лв. по разплащателна сметка в щатски 
долари № BG09UNCR70001518352909, открита 
на 19.01.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Димитринка Фурнаджиева; 

– сумата, внесена на каса, общо в размер 
28 721 лв. по разплащателна сметка в лево
ве № BG12UNCR96604058653900, открита на 
23.08.2002 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Димитринка Фурнаджиева и закрита 
на 11.04.2011 г.;

– сумите, внесени от трети лица, общо в 
размер 10 835 лв. по разплащателна сметка в 
левове № BG12UNCR96604058653900, открита 
на 23.08.2002 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
с титуляр Димитринка Фурнаджиева и закрита 
на 11.04.2011 г.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 ЗОПДНПИ:

– сумата в размер 5000 лв., получена от про
дажбата на дружествени дялове от капитала на 
„Сейнт Никълъс 2008“ – ЕООД, с ЕИК 200619129.

На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:

– сумата 4243,68 лв., платена от Димитринка 
Фурнаджиева, представляваща разлика между 
пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес 
Ц 180“ и договорната цена за покупката му;

– сумата 10 772,98 лв., платена от Димитринка 
Фурнаджиева, представляваща разлика между 
пазарната стойност на лек автомобил „Фолксва
ген Тигуан“ и договорната цена за покупката му.

Гражданско дело № 9958/2015 г. по описа на 
СГС, І ГО, 15 състав, е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 5.05.2017 г. в 10 ч.
217

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по т.д. по несъс
тоятелност № 7/2013 г. с молител – Националната 
агенция за приходите, и ответник – сдружение 
„Граждански съвет за Благоевград“, с БУЛСТАТ 
101647148, рег. по ф.д. № 1211/2003 г. по описа на 
БлОС, със седалище и адрес на управление: Бла
гоевград, пл. Георги Измирлиев 5, представлявано 
от Радослав Николаев Тасков, има постановено 
решение № 6015 от 21.11.2016 г., с което обявява:

Прекратява производството по несъстоятел
ност, открито по отношение на сдружение с 
нестопанска цел „Граждански съвет за Благоев
град“, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 5, с 
БУЛСТАТ 101647148. 

Заличава сдружение с нестопанска цел „Граж
дански съвет за Благоевград“, Благоевград, пл. 
Георги Измирлиев 5, с БУЛСТАТ 101647148, от 
регистъра за юридическите лица с нестопанска 
цел при ОС – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред САС 
в едноседмичен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник“.
109
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Меж-
дународен център за бизнес сътрудничество“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 
24.02.2017 г. в 9 ч. в София, ул. Триадица 5, вх. Б, 
ет. 4, офис 406, в седалището на сдружението, 
извънредно заседание на общото събрание на 
учредителите при следния дневен ред: 1. избор 
на председател, секретар и протоколчик на об
щото събрание; 2. заличаване на членучредител 
на общото събрание поради смърт и приемане 
на нов; 3. заличаване на член на управителния 
съвет поради смърт и приемане на нов; 4. про
мяна на адреса и седалището на управление; 5. 
приемане на промени в устава и подписването 
му; 6. организационни.
500

17. – Управителният съвет на сдружение 
„Обединени за милосърдие“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението 
свиква редовно общо събрание на членовете на 
27.02.2017 г. в 10 ч. на адреса на сдружението в 
София, ул. Света София 5, залата на ет. 2, при 
следния дневен ред: 1. отчет на управителния 
съвет на сдружение „Обединени за милосърдие“ 
за дейността и изпълнението на бюджета на сдру
жението през 2016 г.; 2. обсъждане и приемане 
на цели на сдружението за 2017 г.; 3. изменения 
и допълнения в устава на сдружение „Обеди
нени за милосърдие“; 4. делегиране на УС на 
сдружение „Обединени за милосърдие“ правото 
да определя размера на членския внос и допъл
нителен членски внос във връзка с конкретни 
кампании за постигане целите на сдружението; 
5. други. Членовете на сдружението се поканват 
да вземат участие в общото събрание лично или 
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията 
на участниците започва от 9 ч. в деня на общото 
събрание на адреса на сдружението в София, ул. 
Света София 5. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден – 27.02.2017 г., в 11 ч. на същото място 
и при същия дневен ред. Писмените материали по 
дневния ред са на разположение на членовете на 
адреса на сдружението – София, ул. Света София 
5, тел. 811 8626; ivanova_ve@ubb.bg. 
389

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Кръг Европейски диалог“, 
София, съгласно решение от 12.12.2016 г. и на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на сдружение с нестопанска 
цел „Кръг Европейски диалог“ на 28.02.2017 г. в 
13 ч. в София, бул. Джеймс Баучер 23, ет. 7, при 
следния дневен ред: 1. вземане на решение за 
прекратяване дейността на сдружението; проект 
за решение: взема се решение за прекратяване 
на дейността на сдружението; 2. откриване на 
производство по ликвидация; проект за решение: 
взема се решение за откриване на производство 
по ликвидация; 3. определяне на срок за приключ
ване на производството по ликвидация; проект 
за решение: определя се срок за приключване 
на производството по ликвидация – 6 месеца от 
постановяване на съдебното решение, с което се 
прекратява сдружението и се назначава ликви
датор; 4. определяне на ликвидатор; проект за 
решение: определя се ликвидатор на сдружението; 

5. разни. Материалите за общото събрание ще са 
на разположение на членовете на сдружението 
всеки работен ден в седалището на съюза: София, 
бул. Джеймс Баучер 23. Регистрацията започва в 
12,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
14 ч. на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на явилите се членове.
429

2. – Управителният съвет на сдружение „АРЗ 
Солидарност“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 28.02.2017 г. в 18,30 ч. в офиса на сдруже
нието – София, ул. Екзарх Йосиф 1, ет. 2, тел. 
02/9719920, при следния дневен ред: 1. приемане 
на годишния счетоводен баланс и финансов отчет 
на сдружението за 2016 г.; 2. приемане на отчет 
на УС за дейностите през 2016 г.; 3. приемане на 
планпрограма за дейността на сдружението през 
2017 г.; 4. приемане на бюджета за дейността на 
сдружението през 2017 г.; 5. други. Документите, 
приети за подготовка на събранието, и предложе
нията на УС за решения по точките от дневния 
ред ще бъдат на разположение на членовете от 
датата на обнародване на поканата за събрание
то в „Държавен вестник“. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден от 19,30 ч. на същото място 
и при същия дневен ред.
300

13. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Барокко спорт“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на сдружението на 
16.03.2017 г. в 10,30 ч. в София, район „Студентски“, 
ул. Др Йордан Йосифов 8Б, ет. 6, с дневен ред: 1. 
обсъждане и приемане бюджета на сдружението 
за 2017 г.; 2. обсъждане и приемане отчета за 
дейността на сдружението за 2016 г.; 3. обсъждане 
на предложение за вписване на промяна – избор 
на нов управителен съвет поради изтичането на 
5годишния мандат и председател на сдружение 
с нестопанска цел „Барокко спорт“; 4. изменение 
и допълнение на устава на сдружението относно 
начина на свикване на общо събрание; 5. раз
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
12 ч. на същото място и при същия дневен ред. 
Материалите по дневния ред са на разположение 
на членовете в офиса на сдружението.
345

2. – Управителният съвет на Обществен 
фонд „Детство“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 16.03.2017 г. в 11 ч. в София, залата на първия 
етаж на ул. Христо Ботев 48, при следния дневен 
ред: 1. доклад за дейността на Обществен фонд 
„Детство“ за 2016 г.; 2. утвърждаване на счето
водния отчет за 2016 г.; 3. приемане на промени 
в устава на сдружение „Обществен фонд „Дет
ство“; 4. приемане на бюджета на сдружението 
за 2017 г.; 5. актуализация на членския състав на 
сдружението; 6. избор на председател и УС. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
386
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1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация за управление на хора – БАУХ“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
редовно общо събрание на членовете на сдруже
нието на 17.03.2017 г. в София, „Софарма Бизнес 
Тауърс“, сграда А, ет. 3, зала „Изток“ (ул. Лъчезар 
Станчев 5), в 14 ч., при дневен ред: 1. отчет за 
дейността на управителния съвет на сдружени
ето през 2016 г.; 2. доклад на контролния съвет 
на сдружението за финансовото състояние на 
сдружението през 2016 г.; 3. приемане на план
програма и бюджет за 2017 г.; 4. разни. Съгласно 
чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27 
ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието на 
общото събрание ще се проведе на същото място 
при същия дневен ред 30 минути покъсно от 
първоначално обявения час независимо от броя 
на представените членове.
346

35. – Управителният съвет на „Българска 
федерация по ветроходство“ (БФВ) – София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24.1 от устава на 
БФВ свиква редовно общо събрание на БФВ на 
25.03.2017 г. в 12 ч. в София, бул. Васил Левски 75, 
Министерство на младежта и спорта, ет. 5, засе
дателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на управителния съвет за 2016 г.; 2. 
приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.; 
3. доклад на контролния съвет за дейността на 
управителния съвет през 2016 г. и за контролната 
дейност, осъществена от контролния съвет; 4. 
приемане на доклада по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 
5. освобождаване от отговорност на членовете 
на управителния и на контролния съвет за дей
ността им през 2016 г.; 6. приемане на нов устав 
на БФВ; 7. освобождаване от длъжност на чле
новете на управителния и на контролния съвет; 
8. избор на управителен съвет на БФВ; 9. избор 
на председател на управителния съвет на БФВ; 
10. избор на контролен съвет на БФВ; 11. избор 
на председател на контролния съвет на БФВ; 12. 
приемане на проектобюджет на БФВ за 2017 г.; 
13. разни. На основание чл. 25 от устава и чл. 27 
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се 
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при 
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
507

14. – Управителният съвет на сдружение 
„Българска федерация по хокей на трева“, София, 
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на 
УС на сдружението свиква ХХIII общо отчетно
изборно събрание на членовете на Българската 
федерация по хокей на трева на 31.03.2017 г. в 16 ч. 
в София, район „Студентски“, Минногеоложки 
университет „Св. Ив. Рилски“, зала „Аула Мак
сима“ (зала 400), лабораторен блок на МГУ, при 
следния дневен ред: 1. прекратяване на членство 
в БФХТ; 2. приемане на членове и подновяване 
на членство в БФХТ; 3. приемане на отчета за 
изпълнение на целите и задачите на стратегиче
ския план за развитие на БФХТ (2008 – 2016 г.) и 
дейността през мандатния период 2012 – 2016 г.; 
4. отчетен доклад за дейността на БФХТ за пе
риода 1.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 5. отчетен доклад 
за финансовата дейност на БФХТ за периода 
1.01. – 31.12.2016 г.; 6. избор на председател на 
УС на БФХТ с мандат 2017 – 2022 г.; 7. избор на 
членове на УС на БФХТ с мандат 2017 – 2022 г.; 

8. приемане на бюджета на БФХТ за 2017 г.; 9. 
приемане на проект за стратегическия план за 
развитие на БФХТ за 2017 – 2024 г.; 10. връчване 
на призове на състезатели и треньори за успехи 
през 2016 г.; 11. връчване на почетни награди на 
БФХТ. Писмените материали по дневния ред са 
на разположение на членовете на Българската 
федерация по хокей на трева всеки присъствен 
ден от 10 до 14 ч. в офиса на сдружението. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
344

3. – Управителният съвет на Спортен клуб 
„Тритон екстрийм“ – Асеновград, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбата на 
чл. 15, ал. 1 от устава свиква редовно годишно 
отчетно общо събрание на 19.03.2017 г. в 10 ч. 
в спортната зала на сдружението в Асеновград, 
ж.к. Юг, кв. 11, Горен изравнител, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението 
от 1.01. до 31.12.2016 г.; приемане на доклада и 
отчета на УС за извършената дейност; 2. вземане 
на решения за кандидатстване за редовно членство 
в БФ „Триатлон“; 3. разни. На основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието се 
отлага за 11 ч. при същия дневен ред, на същото 
място и се счита за законно независимо от броя 
на присъстващите членове.
506

10. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство при СОУ „Отец 
Паисий“ – гр. Куклен“ на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.04.2017 г. 
в 18 ч. в гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 52, 
ет. 2, учителски кабинет, при следния дневен 
ред: 1. приемане отчет и доклад за дейността 
на управителния съвет през 2016 г.; 2. приемане 
бюджета на сдружението за 2017 г.; 3. приемане 
на програма за дейността на сдружението през 
2017 г. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието се отгала с един час по
късно на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
254

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Жени за жени“, Кърджали, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на 17.03.2017 г. в 17,30 ч. в Кърджали, 
бул. Беломорски 58, при следния дневен ред: 1. 
обсъждане и приемане на годишния отчет на 
УС за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. 
избор на нов управителен съвет поради изтичане 
на мандата на досегашния; 3. разни.
271

11. – Управителният съвет на сдружение „Учи-
лищно настоятелство при Помощно учили ще 
„Петко Рачев Славейков“ – Плевен, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно съ
брание на 15.03.2017 г. в 17 ч. в учителската стая 
на училището, Плевен, ж.к. Сторгозия, при след
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на УН през 
2012 – 2016 г.; 2. отчет за изпълнение на бюджета 
за 2012 – 2016 г.; 3. приемане на нови членове на 
УН; 4. избор на нов управителен съвет на УН; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото отчетноизборно събрание ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
357
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11. – Управителният съвет на сдружение 
„Училищно настоятелство при СОУ „Любен Ка-
равелов“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
по негова инициатива свиква общо събрание на 
16.03.2017 г. в 18 ч. на адрес: Пловдив, ул. Бра
нислав Велешки 2, при следния дневен ред: 1. 
доклад на УС за дейността на сдружението през 
2016 г. и приемане на ГФО за 2016 г.; 2. прие
мане и освобождаване (изключване) на членове 
на сдружението; 3. промяна в наименованието и 
вида на дейността на юридическото лице от осъ
ществяващо дейност в частна полза в сдружение 
за извършване на общественополезна дейност; 
промени в целите, средствата за постигане на 
целите, предмета на дейност, членство, органи 
на управление и други; 4. приемане на промени 
в устава на сдружението; 5. избиране на нов УС 
(съвет на настоятелите) поради изтичане мандата 
на сегашния УС; 6. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага 
за 19 ч. същия ден, на същото място и при същия 
дневен ред и е законно и може да се проведе 
независимо от броя на присъстващите членове.
312

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българско Балинтово обще-
ство“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
и чл. 16.1 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на БгБО на 18.03.2017 г. в 14 ч. в кон
ферентната зала на хотел „Сити Авеню“, София 
1303, ул. Осогово 49, при следния дневен ред: 1. 
отчети на управителя, ковчежника и контрольора; 
2. дискусия по дейностите на БгБО. Поканени за 
участие са всички членове на сдружението. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 18 от устава на сдружението събранието се 
отлага с един час при същия дневен ред и се счита 
за законно независимо от броя на присъстващите.
343

1. – Управителният съвет на Дружество за раз-
пространение на знания – Разград, на основание 
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
31.03.2017 г. в 16 ч. в офиса на дружеството – Раз
град, ул. Н. Й. Вапцаров 10 (Средношколско 
общежитие, стая 115), при следния дневен ред: 
1. приемане отчета за дейността на дружеството 
за периода януари – декември 2016 г.; 2. отчет 
на финансовоконтролния съвет; 3. приемане на 
финансовия отчет за 2016 г. и бюджета за 2017 г.; 
4. приемане плана за работа на дружеството 
през 2017 г.; 5. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
354

5. – Управителният съвет на сдружение „Чи-
талища“ – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 
ЗЮЛНЦ, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от устава уведомява 
своите членове, че свиква отчетно събрание на 
24.03.2017 г. в 10,30 ч. в залата на НЧ „Х. Ди
митър – 1937“, ул. Георги Икономов 19, Сливен, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на сдружението за 2016 г.; 2. финансов отчет за 
2016 г.; 3. приемане на план за работа и развитие 
на сдружението за 2017 г.; 4. организационни.
356

5. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Национална асоциация „Зелена 
Сърница“ – гр. Сърница, област Пазарджик, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно го
дишно събрание на членовете си на 23.03.2017 г. 
в 13 ч. в Пазарджик, в сградата на ул. Петко 
Машев 11, ет. 2, кантора 21, при следния дневен 
ред: 1. отчет за извършената дейност за отчетния 
период; 2. финансов отчет за отчетния период; 3. 
освобождаване на член на управителния съвет 
на сдружението; 4. освобождаване на членове на 
сдружението; 5. избор на нови членове на сдру
жението; 6. изменение и допълнение на устава 
на сдружението; 7. избор на нов управителен 
съвет и председател на управителния съвет на 
сдружението; 8. разни. При липса на необходимия 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове на сдружението.
299

1. – Управителният съвет на сдружение на 
ловците и риболовците „ЛРД – Тервел“, гр. Тер-
вел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 18.03.2017 г. в 10 ч. в заседателната 
зала на Община Тервел, ул. Св. св. Кирил и Ме
тодий 8, при следния дневен ред: 1. проверка на 
легитимността и числеността на делегатите на 
ОС, избрани от ловните дружини; 2. приемане на 
регламент за провеждане на ОС; избор на комисия 
по предложенията и комисия за провеждане на 
избор на управителен съвет, председател на УС, 
контролен съвет и председател на КС; 3. отче
тен доклад за дейността на управителния съвет 
на СЛР „ЛРД – Тервел“ през 2016 г.; 4. отчет за 
финансовото и икономическото състояние на 
СЛР „ЛРД – Тервел“; 5. отчет на контролния 
съвет на СЛР „ЛРД – Тервел“; 6. приемане на 
финансов план и план за основните дейности на 
СЛР „ЛРД – Тервел“; 7. определяне размера на 
членския внос и други вноски към сдружението 
за 2017 г.; 8. избор на управителен съвет и пред
седател на УС; 9. избор на контролен съвет и 
председател на КС; 10. избор на двама делегати 
за ОС на НЛРС „СЛРБ“; 11. разни.На основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието 
ще се проведе в 11 ч. на същата дата и място.
225

3. – Управителният съвет на сдружение „Ту-
ристическо дружество Планинец – Трявна“ на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
изборно събрание на 12.03.2017 г. в 14 ч. в залата 
на Туристически домхотел „Бръшлян“ – Трявна, 
ул. Панорама 6, при следния дневен ред: 1. при
емане на отчет за дейността на УС; 2. приемане 
на финансовосчетоводния отчет за 2016 г.; 3. 
избор на управителен съвет; 4. приемане на нов 
устав на СТД „Планинец“ – Трявна; 5. приемане 
промяна на адреса на управление; 6. приемане на 
бюджета на сдружението и програма за честване 
на 115годишнината от основаване на сдружение 
„Туристическо дружество Планинец – Трявна“ 
през 2017 г.
355

1. – Управителният съвет на ССК „Дева 
спорт“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
кани на общо събрание относно ликвидация на 
сдружението на 20.03.2017 г. в 19,30 ч. в Шумен, в 
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„Попшейтанова къща“, при следния дневен ред: 1. 
вземане на решение за ликвидация на ССК „Дева 
спорт“; 2. избор на ликвидатор; 3. определяне на 
срок, в който да бъде извършена ликвидацията. 
Поканват се всички членове лично или чрез 
упълномощени представители да присъстват на 
общото събрание.
387

Боряна Петкова Делийска-Маноилова – лик
видатор на сдружение с нестопанска цел в общест
вена полза „Балкански чеда“, София, в ликвидация, 
с БУЛСТАТ 130918684, ф. д. № 2653/2002 г., със 
седалище и адрес на управление София 1000, 
ул. Алабин 31, на основание чл. 13 и 14 ЗЮЛНЦ 
кани кредиторите на сдружението да предявят 
вземанията си в 6месечен срок от обнародването 
на поканата в „Държавен вестник“.
272

Даниела Петрова Пенева – ликвидатор на 
фондация „Бъдеще за всички“ (в ликвидация), 
Каварна, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ 
кани всички кредитори на фондация „Бъдеще за 
всички“, Каварна (в ликвидация), вписано по ф. д. 
№ 1319 от 2005 г. на Добричкия окръжен съд, да 
предявят своите вземания в срок шест месеца от 
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
141

Димитър Иванов Тодоров – ликвидатор на 
сдружение „Спортен клуб на глухите (СКГ) – Гор
на Оряховица“, БУЛСТАТ 104648668, в ликвидация 
по ф.д. № 1310/2005 г. по описа на Окръжния 
съд – Велико Търново, на основание чл. 14, ал. 4 
ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в 6месечен 
срок от датата на обнародване на поканата в 
„Държавен вестник“ на адреса на управление 
на сдружението.
388

Елън Долорес Фелън-Крамер – ликвидатор 
на „Фондация на Францискос и Елън Крамер за 
подпомагане на занаятите и изкуствата“, в ликви
дация по ф. д. № 5211/2005 на СГС, на основание 
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори 
на фондацията да предявят своите вземания в 
6месечен срок от обнародването на поканата в 
„Държавен вестник“ по адреса на управление 
на фондацията.
435

Христо Кирилов Петров – ликвидатор на 
Спортен клуб по тенис на маса „Мадара – Шу
мен“, Шумен, в ликвидация по ф. д. № 28/2009 г. 
на Шуменския окръжен съд, на основание чл. 14, 
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на клуба да 
предявят вземанията си.
390
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