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ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 601 
от 21 декември 2017 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  ЗМСМА, 
чл. 129,  ал. 1  във  връзка  с  чл. 134,  ал. 2,  т. 2 
и ал. 1, т. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол 
№ 22 от 13.12.2017 г. на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията Общинският 
съвет – гр. Троян, реши:

Одобрява проект  на  подробен  устройствен 
план –  план за регулация и застрояване за частично 
изменение на регулационен и застроителен план, 
засягащ имоти с идентификатори 83212.501.822; 
83212.501.1033;  83212.501.1310;  83212.501.1311; 
83212.501.1312;  83212.501.1314;  83212.501.1577; 
83212.501.1578, УПИ II – за хотелски комплекс, 
в кв. 17 и второстепенна улица по плана на с. 
Шипково, община Троян, като:

 – е  създадена  възможност  за  транспортно 
обслужване  на  имот  83212.501.1577  (СОЗ  на 
сондаж L-37 за минерална вода) за сметка на 
имоти 83212.501.1033 и 83212.501.1578 (собстве-
ност на Община Троян) и имот 83212.501.1312 
(собственост на „Шипково СПА“ – ООД);

 – обособява се УПИ II-822 по имотни грани-II-822 по имотни грани--822 по имотни грани-
ци в кв. 17, отреден „За обществено обслужване“;

 – за  имоти  83212.501.1033;  83212.501.1310; 
83212.501.1311;  83212.501.1312;  83212.501.1314; 
83212.501.1577;  83212.501.1578  е  създаден  нов 
квартал 57, в който са обособени УПИ I, отре-I, отре-, отре-
ден „За паркинг“, УПИ II и УПИ IV, отредени 
„За озеленяване“, и УПИ III, отреден „За СОЗ“.

Графичната част на проекта е неделима част 
от настоящото решение. 

Кметът на община Троян да издаде заповед 
при условията на чл. 16, ал. 6 ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решени-
ето може да бъде обжалвано чрез органа, издал 
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в 
„Държавен  вестник“  пред  Административния 
съд – Ловеч.

За председател: 
М. Акимов
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1. – 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 2018 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.5.  Биометрични  криминалистични  екс-

пертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, съдебна 

медицина.
2.2.  Съдебномедицинска  експертиза  на  те-

лесни повреди
Данаил Христов Гайдарски, съдебна меди-

цина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста-

новяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 

ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик; ДНК анализ.
Николай  Гинчев  Тюфекчиев,  биохимик, 

микробиолог, 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, 

микробиолог, ДНК анализ.
2.5.Съдебномедицинска  експертиза  по  пис-

мени данни
Данаил Христов Гайдарски, съдебна меди-

цина.
2.6.  Съдебномедицинска  експертиза  за  те-

лесно здраве 
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна меди-

цина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р  Красимира  Ценкова  Александрова, 

психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана  Василева Петрова-Андреева, 

психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, пси-

хиатрия.
Д-р 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.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-сче-

товодител.
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Анелия  Петрова  Зарзаланова,  икономист-
счетоводител.

Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство 
и контрол.

Анета Петкова Иванова, икономист по сче-
товодна и финансовоконтролна дейност, експерт 
по съдебносчетоводни и финансово-ценови екс-
пертизи, експерт-оценител на недвижими имоти.

Анка  Христова  Ангелова,  счетоводство  и 
контрол,  икономист – контрольор/контрол  и 
анализ на фирмената дейност – финансоворе-
визионен и данъчен контрол.

Атанас  Михайлов  Атанасов,  икономист-
счетоводител.

Божидар  Весков  Русанов,  счетоводство  и 
контрол, счетоводен мениджмънт в застрахо-
вателните и осигурителни дружества.

Валентин Кръстев Трайков, икономист-сче-
товодител, експерт-оценител на инвестиционен 
проект, оценител на цели предприятия.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление на строителството, специализация 
„Управление на финансово-счетоводната дей-
ност“, оценител на недвижими имоти.

Венета  Димитрова  Мусева,  икономика  на 
промишлеността.

Велко Благоев Великов, икономист по сче-
товодната и финансовоконтролната дейност.

Вера Димитрова Станкова, икономист-сче-
товодител.

Галина Василева Бочукова, икономист-сче-
товодител.

Галя  Здравкова  Стоянова,  икономист-сче-
товодител, счетоводство и контрол.

Галя Николчева Петкова, магистър по спе-
циалността „Контрол и анализ на фирмената 
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.

Де сисла ва  Койчева  Пе т рова ,   и коно -
мист – счетоводство и контрол.

Диан  Тодоров  Стоянов,  икономист-счето-
водител, експерт по съдебносчетоводни и фи-
нансово-ценови експертизи, експерт-оценител 
на земеделски земи и подобренията върху тях.

Диана Иванова Колева, икономист-счетово-
дител, счетоводство и контрол.

Диана  Христова  Димитрова-Белова,  ико-
номист-счетоводител,  експерт  по  съдебно- 
счетоводни  и  финансово-ценови  експертизи, 
оценител на цели предприятия, дялове и акции 
от капитала им.

Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономист-счетово-

дител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводи-

тел, експерт по съдебносчетоводни и финансо-
во-ценови експертизи.

Емилия Великова Яламова,  икономист по 
счетоводната и финансовоконтролната дейност, 
експерт  по  съдебносчетоводни  и  финансово-
ценови експертизи.

Здравка  Йорданова  Червенкова,  иконо-
мист – счетоводство и контрол.

Иван  Василев  Димитров,  икономист-сче-
товодител.

Иванка  Стоянова  Бакалова,  икономист-
счетоводител,  специалист  по  обработка  на 
статистическа информация.

Ивета Стефанова Тодорова – финанси, сче-
товодство и контрол.

Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-
трольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство 

и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка  Атанасова  Лекова,  икономист-

счетоводител.
Марин Иванов Маринов, икономист-счето-

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,  икономист-
счетоводител.

Мария Ангелова Катевска, икономист-сче-
товодител.

Марияна  Георгиева  Тодорова,  икономист 
по счетоводна и финансовоконтролна дейност.

Марияна  Господинова  Врангова,  иконо-
мист – изследване на операциите.

Марияна  Тодорова  Ангелова,  икономика 
на търговията, професионална квалификация 
„Съдебносчетоводни експертизи“.

Марияна Тонева Банчева, икономист, оцени-
тел на цели общински и държавни предприятия.

Миленка Иванова Джамбазова, икономика 
на кооперациите, счетоводство и контрол.

Обрешко  Нешев  Нечев,  икономист-сче-
товодител,  експерт  по  съдебносчетоводни  и 
финансово-ценови експертизи.

Пенка Дончева Петкова, икономист-счето-
водител.

Пенка  Йорданова  Попова,  счетоводство  и 
контрол.

Петко  Димитров  Петков,  счетоводство  и 
контрол.

Петър Рашков Боев, икономист-счетоводи-
тел, експерт по съдебносчетоводни и финансо-
во-ценови експертизи.

Първолета Емилова Георгиева, икономист-
счетоводител,  експерт  по  съдебносчетоводни 
експертизи.

Радка  Тодорова  Димитрова,  икономист-
счетоводител, икономист социални дейности.

Румен  Николов  Димитров,  икономист  по 
счетоводна и финансовоконтролна дейност.

Севдина  Иванова  Йорданова,  икономист-
счетоводител.



БРОЙ  5  Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   227   

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,  икономист-сче-

товодител.
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 финансово-ценови екс-
пертизи, оценител на земеделски земи.

Тотка Христова Ненова, организация на про-
изводството и управление в промишлеността.

Христо Цанев Христов, икономист-счетово-
дител, счетоводство и контрол.

Цанка Стоянова Трухчева, икономист-сче-
товодител, счетоводна отчетност.

Цанко  Найденов  Спасовски,  икономист, 
оценител  на  недвижими  имоти,  оценител  на 
земеделски  земи  и  трайни  насаждения,  оце-
нител на машини и съоръжения, оценител на 
търговски предприятия и вземания.

Цветомир Симеонов Маринов, икономист-
счетоводител.

Ценка  Петкова  Илиева,  счетоводство  и 
контрол.

Юлия  Лазарова  Попкръстева,  икономист-
счетоводител.

Янка  Недялкова  Иванова,  икономист-сче-
товодител.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Ангел Николов Катевски, икономист-орга-
низатор.

Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
Ва лери  Тодоров  Ха джис т оев ,   и коно -

мист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова  Голакова,  икономист  по 

строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – сис-

тем. организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оцени-

тел на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-органи-

затор, оценител на недвижими имоти, машини 
и съоръжения, активи – движимо имущество, 
земеделски земи.

Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
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, 
експерт-оценител  на  инвестиционен  проект, 
оценител на цели държавни и общински пред-
приятия, оценител на земеделски земи.

Диана Николова Стайкова, икономист – ор-
ганизатор в пром. производство, икономика и 
управление на промишлеността.

Дияна Петкова Дребова-Николаева, счето-
водство и контрол.

Диана  Петкова  Николаева,  икономист  по 
счетоводната и финансовоконтролната дейност.

Димчо  Атанасов  Борисов,  икономист-фи-
нансист, автоексперт-оценител.

Елка  Станева  Иванова,  икономист-осигу-
рител.

Жулиета Василева Дюлгерова, икономист-
счетоводител.

Звездомир Любомиров Брешков, аграрико-
номист.

Иван  Василев  Димитров,  икономист-сче-
товодител.

Ивета Стефанова Тодорова – финанси, сче-
товодство и контрол.

Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-
трольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Йордан  Горанов  Йорданов,  инженер  по 
далекосъобщителна техника, икономист-счето-
водител, учител по професионална подготовка, 
експерт по далекосъобщителна техника, експерт 
по финансови и данъчни проблеми.

Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
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, икономист-финансист.
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.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист 

по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика 

на недвижимата собственост, експерт по упра-
вление на недвижими имоти.

Любомир Цветков Йотов, икономист – мит-
ническа и външнотърговска дейност, митниче-
ски 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.
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Мариян Стефанов Маринов, икономист-фи-
нансист, оценител на недвижими имоти.

Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна  Стефанова  Педешка,  икономист-

осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил  Димитров  Славов,  икономист-за-

страховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономист-финан-

сист.
Панайот  Анастасов  Антонов,  икономист-

осигурител.
Пепа Иванова Петкова, финанси, магистър 

по „Счетоводство и контрол“, с професионална 
квалификация „съдебен експерт“.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на  промишлеността“,  оценител  на машини  и 
съоръжения,  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 – сче-

товодство  и  контрол – счетоводство  на  пред-
приятието, здравен мениджмънт.

Светла Атанасова Петрова, икономист-сче-
товодител.

Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по 

търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стефка  Стефанова  Христова,  икономист-

счетоводител.
Стоян  Маринов  Стоянов,  икономист-фи-

нансист.
Тотка Христова Ненова, организация на про-

изводството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко  Найденов  Спасовски,  икономист, 

оценител  на  недвижими  имоти,  оценител  на 
земеделски  земи  и  трайни  насаждения,  оце-
нител на машини и съоръжения, оценител на 
търговски предприятия и вземания.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, икономист,  счетовод-

ство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова – финанси, сче-

товодство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-кон-

трольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен 
одит в публичния сектор“.

Цанко  Найденов  Спасовски,  икономист, 
оценител  на  недвижими  имоти,  оценител  на 
земеделски  земи  и  трайни  насаждения,  оце-
нител на машини и съоръжения, оценител на 
търговски предприятия и вземания.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експер-
тиза

Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения.

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 ре-
монт на електрически локомотиви).

Георги Аврамов Върбанов, машинен инже-
нер – селскостопански  машини,  оценител  на 
машини и съоръжения.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване  и  електрообзавеждане, 
експерт по здравословни и безопасни условия 
на труд.

Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения, интелек-
туална и индустриална собственост, оценител 
на недвижими имоти.

Д-р 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 „Автомо-
били, трактори и кари“.

Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелек-
троника, специализирано допълнително обуче-
ние за квалификация „Инженер-специалист по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление.“

Йорданка  Чавдарова  Николова,  машинен 
инженер,  оценител  на  недвижими  имоти, 
машини  и  съоръжения,  цели  предприятия, 
земеделски земи.

Доц.  д-р  инж.  Любомир  Трифонов  Бузов, 
машинен  инженер,  оценител  на  машини  и 
съоръжения,  свързани  със  здравословни  и 
безопасни условия на труд и оценка на произ-
водствения риск.

Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко  Калчев  Червенков,  инженер  по 

геодезия, фотограметрия и картография; оце-
нител на недвижими имоти; експерт-оценител 
на  недвижими  имоти  и  сгради – паметници 
на културата; експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Невен  Минчев  Новаков,  машинен  инже-
нер – двигатели с вътрешно горене, и военен 
инженер  по  експлоатация  и  ремонт  на  авто-
мобилна 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, 
подобренията 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, 

икономика на търговията, оценител на недви-
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жими имоти, машини и съоръжения, оценител 
на земеделски земи.

Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, спе-

циалност подвижен жп състав, специализация 
„Експлоатация и ремонт на вагоните.“

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на  промишлеността“,  оценител  на машини  и 
съоръжения,  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 ге-

одезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Стефка Иванова Харитонова-Пандова, ма-
шинен инженер, специалност селскостопанска 
техника, оценка на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инже-
нер, оценител на машини и съоръжения.

Цветан  Лука  Мачев,  машинен  инженер, 
оценител 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, 

автоексперт-оценител.
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.

Д-р 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 „Автомо-
били, 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  авто-
мобилна техника.

Николай Димитров Николов, технология и 
управление  на  транспорта – автотехнически, 
транспортнооценъчни  и железопътни  експер-
тизи.

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 

вътрешно  горене,  оценител на машини и  съ-
оръжения.

Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер 
(ДВГ), оценител на машини и съоръжения.

Тодор  Петров  Джуров,  машинен  инже-
нер – ДВГ.

Христо  Панайотов  Казаков,  машинен  ин-
женер (ДВГ), експерт по технически, авто- и 
автотехнически експертизи, икономист, експерт 
по  съдебносчетоводни  и  финансово-ценови 
експертизи.

5.3.  Съдебна  инженерно-технологична  екс-
пертиза

Валентин  Христов  Тонев,  машинен  инже-
нер – технология  на  машиностроенето  и  ме-
талорежещите машини.

Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщи-
телна техника, автоматизация на свръзките.

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник  II  степен  по  научна  специалност 
„Информатика“.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване  и  електрообзавеждане, 
експерт по здравословни и безопасни условия 
на труд.

Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелек-
троника, специализирано допълнително обуче-
ние за квалификация „Инженер-специалист по 
електронни средства в устройствата и системите 
за измерване, контрол и управление“.

Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, 
технология на ферментационните производства, 
експерт техническо-технологична 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, 
подобренията и насажденията върху тях.

Петю Банчев Кирев, машинен инженер, спе-
циалност подвижен жп състав, специализация 
„Експлоатация и ремонт на вагоните“.

Христо  Дянков  Кьосев,  електроинженер, 
промишлена електроника.

5.4.  Съдебна  компютърнотехническа  екс-
пертиза

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник  II  степен  по  научна  специалност 
„Информатика“.

Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инже-
нер, компютърни системи и технологии.
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Гинка Тодорова Иванова,  електроинженер 
(автоматика, компютърна техника и техноло-
гии), оценител на недвижими имоти.

Йордан  Любомиров  Ангелов,  инженер  по 
компютърна  техника,  магистър  по  специал-
ността „Компютърна техника“.

Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автомати-
зирани системи за обработка на информация 
и управление.

Любомир  Дончев  Николов,  инженер  по 
автоматика.

Янко  Динков  Стойчев,  машинен  инженер 
(компютърна техника).

5.5. Съдебна строителнотехническа експер-
тиза

Артем  Дойчинов  Джонгаров,  строителен 
инженер по промишлено и гражданско строи-
телство, оценител на недвижими имоти.

Анка  Димитрова  Стойкова,  строителен 
инженер.

Атанаска Димитрова Маджарова, строителен 
архитектурен техник, оценител на недвижими 
имоти, икономист по строителството.

Атанаска  Илиева  Коцева,  водостроителен 
техник,  оценител  на  недвижими имоти  и  зе-
меделски земи.

Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност 
промишлено и гражданско строителство, спе-
циализация „Конструкции“, експерт-оценител 
на недвижими имоти.

Валерий Петров Янков, инженер по подем-
но-транспортни машини и строителни машини, 
специалист по строителни и пътни машини.

Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, стро-
ителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство.

Гергана Кръстева Тодорова, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство.

Георги Йорданов Андреев,  строителен ин-
женер.

Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транс-

портно строителство.
Данко Георгиев Данчев,  архитект  с пълна 

проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен ин-

женер, експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи, оценител на машини и съ-
оръжения, активи-движимо имущество.

Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеус-
троител, специалност земеустройство.

Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим  Лазаров  Шишманов,  строителен 

техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по стро-

ителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, 

технология на ферментационните производства; 
експерт техническо-технологична 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 

геодезия, фотограметрия и картография; оце-
нител на недвижими имоти; експерт-оценител 
на  недвижими  имоти  и  сгради – паметници 
на културата; експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Мария Драганова Петрова, строителен ин-
женер, 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 Стефанова-Коларова, 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, оценител на машини 
и съоръжения.

Стефанка Иванова Цанкова, техник-геоде-
зист, икономист, оценител на земеделски земи.

Стефка Иванова Харитонова-Пандова, ма-
шинен инженер, специалност селскостопанска 
техника, оценка на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Стефка Стоянова Гиздева, строителен инже-
нер, оценител на недвижими имоти.

Труфка  Христова  Хайдутова,  строителен 
инженер по промишлено и  гражданско стро-
ителство.

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.  д-р  инж.  Ради Христов  Ганев,  инже-

нер-химик,  техника и  технология на  взривни 
работи, вещества, бойни припаси и оръжия.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
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6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества 

и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, ин-

женер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен 

химик; ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик, специалност – хи-

мия,  химични  технологии  и  металургия  на 
черни и цветни метали.

Снежана Минчева  Стефанова,  биология  и 
химия, експерт по химико-технологични про-
блеми.

Цветанка  Владимирова  Цачева,  инженер-
химик.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1.  Съдебна  ветеринарномедицинска  екс-

пертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинже-

нер, 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 Атанасова-Минчева, агро-

ном (растителна защита), експерт-оценител на 
недвижими имоти и земеделски земи.

Димитринка  Димитрова  Енчева-Ненова, 
инженер-агроном, 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, зооинже-

нер, с допълнителна квалификация по система 
за контрол и управление безопасността на храни 
(система „НАССР“).

Серафим Димитров Димитров, агроном по 
растителна защита.

Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
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“
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност 

промишлено и гражданско строителство, спе-
циализация „Конструкции“, експерт-оценител 
на недвижими имоти.

Валерий  Иванов  Обретенов,  икономика  и 
управление на строителството, специализация 

„Управление на финансово-счетоводната дей-
ност“, оценител на недвижими имоти.

Минко  Калчев  Червенков,  инженер  по 
геодезия, фотограметрия и картография; оце-
нител на недвижими имоти; експерт-оценител 
на  недвижими  имоти  и  сгради – паметници 
на културата; експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Николай  Георгиев  Вачев,  квалификация 
„Бижутер  и  златар“,  оценка  на  благородните 
метали и скъпоценни камъни.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на  промишлеността“,  оценител  на машини  и 
съоръжения,  оценител  на  земеделски  земи  и 
трайни  насаждения,  оценител  на  недвижими 
имоти и оценител на търговски предприятия 
и вземания.

Снежана Младенова Кадиева, инженер по ге-
одезия, фотограметрия и картография; оценител 
на недвижими имоти; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Стефка Иванова Харитонова-Пандова, ма-
шинен инженер, специалност селскостопанска 
техника, оценка на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на  земеделски  земи,  съдебни  автотехнически 
експертизи,  оценка  на  стойността  на  МПС, 
специализация  по  индустриални  отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Цанко  Найденов  Спасовски,  икономист, 
оценител  на  недвижими  имоти,  оценител  на 
земеделски  земи  и  трайни  насаждения,  оце-
нител на машини и съоръжения, оценител на 
търговски предприятия и вземания.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория  Георгиева  Ангелова,  магистър-

фармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, 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 
резултати.

Емил Симеонов Григоров, електроинженер, 
електроснабдяване  и  електрообзавеждане, 
експерт 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.
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Николай  Георгиев  Вачев,  квалификация 
„Бижутер и златар“.

Пламенна Ненова Ненова, класически му-
зикални изкуства (оперен певец и режисьор).

Радка Маринова Крумова, икономист – сче-
товодство  и  контрол – счетоводство  на  пред-
приятието, здравен мениджмънт.

Светлана  Цонева  Братоева,  икономист  по 
промишлеността,  ОПУП,  обработка  на  ста-
тистическата  информация – икономическа  и 
бизнес статистика.

Стефан Любомиров Стефанов, математика 
и  информатика,  комуникационна  техника  и 
технологии.

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 2018 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 испански език
Соня Радославова Златева.
3. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева.
4. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова.
5. Преводачи от и на арабски език
Силвия Евелинова Дешева.
6. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова.
Оксана Дмитриевна Байчева.
7. Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова.
8. Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова.

9976
94. – Шуменският университет „Епископ 

Константин Преславски“ обявява конкурси за 
професори по: област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.4. Науки за земя-
та (Геоморфология и палеогеография) – един; 
област  на  висше  образование  3.  Социални, 
стопански  и  правни  науки,  професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки (Журналистика) – един 
на ¼ щат, двата конкурса със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, 
ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. 
За  информация:  тел.:  054/830  495,  вътр.  121, 
GSM: 0899 901943.
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6. – Община Белово на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ обявява, че са изработени следните 
проекти: 1. подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за въздушна линия 
20  kV  „Ливада  бачия“  в  участък  от  възлова 
станция 20 kV „Яденица“ до стълб № 18 на те-
риторията на община Велинград – землище с. 
Юндола, община Белово – землище гр. Белово; 
2. подробен устройствен план за увеличаване на 
обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ 
с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен 
напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ на 
територията на община Велинград – землище на 
с. Пашови, с. Юндола, и община Белово – зем- 
лище  гр. Белово,  с.  Сестримо. На  основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да обжалват проектите в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
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40. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128,  ал. 1  ЗУТ  съобщава,  че  е  изработен 
проект  за  частичен  ПУП – ПП  за  трасе  на 
нов уличен водопровод и за трасе на външно 
електрозахранване в ПИ № 027013 по КВС на 
м. Под Баира, землище на гр. Дебелец, община 
Велико Търново, полски път, за водоснабдяване 
и електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 
№ 027011 по КВС на м. Под Баира,  землище 
на гр. Дебелец, община Велико Търново. Про-
ектът и придружаващата  го документация се 
намират в стая № 8 на Кметство – гр. Дебелец, 
община Велико Търново, и могат да се разгледат 
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по  проекта  до  общинската  администрация  в 
едномесечен  срок  от  обнародването  в  „Дър-
жавен вестник“.
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1. – Община Велинград на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ уведомява, че са изработени проекти 
за: 1. подробен устройствен план (ПУП) за обект 
„Увеличаване на обема на долния изравнител на 
ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яде-
ница“ и реверсивен напорен тунел за връзка с 
язовир „Чаира“ (обект „Яденица“) на територията 
на община Велинград – с. Пашови, с. Юндола 
и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо; 2. 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) на обект „Въздушна линия 20 kV 
„Ливада Бачия“ в участък от възлова станция 
20 kV до стълб № 18. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват 
проекта в едномесечен срок от обнародването 
в  „Държавен  вестник“  до  кмета  на  община 
Велинград.
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138. – Община Кюстендил  на  основание 
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заин-
тересувани лица, че са изработени помощен план 
и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в землището 
на с. Драговищица, община Кюстендил, област 
Кюстендил, приети с протокол № РД-18-249 от 
4.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед 


