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ЗАКОН
за мерките и действията по време на извън-
редното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и дейст-
вията по време на извънредното положение на 
територията на Република България.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването 
освен по Закона за здравето може да въвежда 
и други временни мерки и ограничения, оп-
ределени в закон.

Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната 
на извънредното положение спират да текат:

1. процесуалните срокове по съдебни, ар-
битражни и изпълнителни производства, с 
изключение на сроковете по наказателни 
производства, по Закона за екстрадицията и 
Европейската заповед за арест и производства, 
свързани с мерки за принуда;

2. давностните и други срокове, предвидени 
в нормативни актове, с изтичането на които 
се погасяват или прекратяват права или се по-
раждат задължения за частноправните субекти, 
с изключение на сроковете по Наказателния 
кодекс и Закона за административните нару-
шения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, 
дадени от административен орган на страни 

или участници в производства, с изключение 
на производствата по Закона за управление 
на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове;

4. сроковете по глава пета, раздел I и III, 
глава осма, раздел V, глава десета и глава 
дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнема-
не на незаконно придобитото имущество, с 
изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от 
същия закон;

5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона 
за съдебната власт, с изключение на срока по 
чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон.

Чл. 4. Удължават се с един месец от отмя-
ната на извънредното положение:

1. сроковете, определени в закон, извън тези 
по чл. 3, които изтичат по време на извънред-
ното положение и са свързани с упражняване 
на права или изпълнение на задължения на 
частноправни субекти;

2. действието на административните актове, 
което е ограничено със срок и изтича по време 
на извънредното положение. 

Чл. 5. (1) Спират се всички обявени пуб-
лични продани и въводи във владение, обявени 
от държавните и частните съдебни изпълните-
ли. След отмяна на извънредното положение 
публичните продани и въводите във владение 
се насрочват наново, като не се дължат нови 
такси и разноски.

(2) Не се налагат запори на банкови сметки 
на физически лица и на лечебни заведения, 
запори върху трудови възнаграждения и пен-
сии, обезпечителни мерки върху медицинска 
апаратура и оборудване, както и извършване-
то на описи на движими вещи и недвижими 
имоти, собственост на физически лица, освен 
за задължения за издръжка, за вреди от не-
позволено увреждане и за вземания за трудови 
възнаграждения.

(3) Ограничават се нотариалните произ-
водства до неотложни такива при спазване на 
здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната 
камара осигурява дежурни нотариуси при съ-
отношение най-малко един нотариус на 50 000 
жители за съответния район.

Чл. 6. До отмяната на извънредното поло-
жение не се прилагат последиците от забава 
за плащане на задължения на частноправни 
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субекти, включително лихви и неустойки за 
забава, както и непаричните последици като 
предсрочна изискуемост, разваляне на договор 
и изземване на вещи. 

Чл. 7. (1) Работодателите и органите по 
назначаване в зависимост от специфичния ха-
рактер на работа и възможността за нейното 
обезпечаване може да възлагат надомна рабо-
та или работа от разстояние на работниците 
и служителите си без тяхно съгласие, освен 
когато това е невъзможно. Условията и редът 
за възлагане, изпълнение и контрол се опре-
делят със заповед на работодателя или органа 
по назначаване.

(2) Работодателите и органите по назначаване 
може да предоставят до една втора от платения 
годишен отпуск на работника или служителя 
и без негово съгласие.

Чл. 8. (1) Въведените ограничения за по-
лагане на извънреден труд и за неговата про-
дължителност не се прилагат за работниците 
и служителите на намалено работно време, 
които оказват или подпомагат оказването на 
медицинска помощ, съответно за държавните 
служители, които по длъжностна характе-
ристика или разпореждане на ръководител 
подпомагат оказването на медицинска помощ.

(2) Полицейските органи и органите по 
пожарна безопасност и защита на населението 
полагат извънреден труд над ограниченията 
по чл. 187, ал. 7 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи след изрично писмено 
съгласие на държавния служител. Липсата на 
съгласие не е основание за търсене на дисци-
плинарна отговорност.

Чл. 9. Военнослужещите от въоръжените 
сили при условия и по ред, определени с акт 
на Министерския съвет, съвместно и/или ко-
ординирано с други органи може да участват 
в прилагането на противоепидемични мерки 
и ограничения на територията на страната, 
на отделен регион или на контролно-пропус-
кателен пункт.

Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените 
сили имат право да:

1. извършват проверки за установяване са-
моличност на лице;

2. ограничават придвижването на лице до 
пристигане на органите на Министерството на 
вътрешните работи, за което има данни, че е 
отказало или не изпълнява мерките по чл. 61 
и 63 от Закона за здравето, като се съставя 
двустранен писмен протокол;

3. спират превозни средства до пристигане 
на органите на Министерството на вътрешните 
работи;

4. ограничават придвижването на лица и 
превозни средства на контролно-пропускате-
лен пункт;

5. използват физическа сила и помощни сред-
ства само когато това е абсолютно необходимо.

Чл. 11. Със заповед на министъра на отбрана-
та по мотивирано предложение на началника на 
отбраната срокът на командировката по чл. 71, 
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България или удълженият 
срок по чл. 71, ал. 4 от същия закон може да 
бъде удължен без съгласието на военнослуже-
щия до отмяната на извънредното положение.

Чл. 12. (1) Изискванията за получаване на 
месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от 
Закона за социално подпомагане не се прила-
гат. По преценка на кметовете на общини, при 
доказана необходимост, се прилага разпоред-
бата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално 
подпомагане в частта относно полагане на 
общественополезен труд само за осъществяване 
на дезинфекция при спазване на съответните 
здравно-хигиенни изисквания.

(2) Изискванията за получаване на месечни 
семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5 от За-
кона за семейни помощи за деца не се прилагат. 

(3) Срокът на всички месечни семейни по-
мощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е 
от Закона за семейни помощи за деца, който 
изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до от-
мяната на извънредното положение, се удъл-
жава служебно до края на месеца, в който е 
отменено извънредното положение.

(4) Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 
и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона 
за семейни помощи за деца, които изтичат в 
периода от 1 март 2020 г. до отмяната на из-
вънредното положение, се удължават служебно 
с един месец от отмяната на извънредното 
положение. 

(5) Сроковете на валидност на издадените 
заповеди за настаняване в специализирани 
институции и социални услуги в общността 
от резидентен тип, делегирани от държавата 
дейности и местни дейности, които изтичат в 
периода от 1 март 2020 г. до отмяната на из-
вънредното положение, се удължават служебно 
с един месец от отмяната на извънредното 
положение. 

(6) По време на извънредното положение, 
както и до три месеца след неговата отмяна, 
изпълнителният директор на Агенцията за 
социално подпомагане и кметовете на общи-
ни нямат право поради липса на потребители 
да закриват или да намаляват капацитета на 
социални услуги, делегирани от държавата 
дейности и местни дейности, с изключение на 
специализираните институции за деца. 

Чл. 13. (1) Разпоредбите на Закона за об-
ществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване от възложителите на хигиенни 
материали, дезинфектанти, медицински изделия 
и лични предпазни средства, необходими за 
обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, меди-
цинска и лабораторна апаратура, необходими 



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  3   

изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по лекарствата или от директора на 
съответната регионална здравна инспекция.

Чл. 17. При необходимост Министерският 
съвет възлага на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ да извърши 
проверка на държавния резерв на зърно, месо, 
млечни продукти и други трайни хранителни 
продукти, медицинска апаратура, лекарства, 
медицински консумативи и спирт и да изготви 
доклад и предложение до Министерския съвет 
с оглед преценка за осигуряване на допълни-
телни резерви. 

Чл. 18. (1) При необходимост може да бъдат 
командировани, включително на територията 
на друга област, за временно изпълнение на 
дейности по държавен здравен контрол:

1. служители на районните здравноосигури-
телни каси в регионалните здравни инспекции;

2. държавни здравни инспектори от регио-
налните здравни инспекции.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 командирова-
нето се извършва при условията на Закона за 
държавния служител или на Кодекса на труда, 
след съгласуване с управителя на Националната 
здравноосигурителна каса за срок не по-дълъг 
от два месеца през една календарна година. 
В случаите по ал. 1, т. 2 командироването се 
извършва при условията на Закона за държав-
ния служител след съгласуване с министъра на 
здравеопазването за срок не по-дълъг от два 
месеца през една календарна година.

Чл. 19. Министърът на здравеопазването 
може със заповед да разпореди извършването 
на проверки на територията на една област от 
държавни здравни инспектори от друга област и/
или от държавни здравни инспектори от Нацио-
налния център по радиобиология и радиационна 
защита за спазване на противоепидемичните 
мерки и ограничения. При установени нару-
шения актовете за установяване се съставят от 
държавните здравни инспектори, участвали в 
проверката, а наказателните постановления се 
издават от директора на регионалната здравна 
инспекция, на чиято територия се извършва 
проверката.

Чл. 20. (1) За учениците в дневна, вечерна, 
задочна, индивидуална и комбинирана форма на 
обучение, както и в дуална система на обучение 
се организира обучение, както и подкрепа за 
личностно развитие от разстояние в електронна 
среда чрез използване на средствата на инфор-
мационните и комуникационните технологии.

(2) Учителите и педагогическите специа-
листи осъществяват обучението и подкрепата 
за личностно развитие по ал. 1 в рамките 
на трудовото си правоотношение, без да е 
необходимо сключване на споразумения по 
чл. 119 от Кодекса на труда, като осигуряват в 
дома си или избрано от тях друго помещение 
извън училището работно място и използват 

за диагностика и лечение на заразените паци-
енти, консумативите за тях, както и дейности, 
свързани с внедряването им;

3. възлагане на дейности по обезвреждане 
на пестициди и болнични отпадъци съгласно 
Наредба № 1 за изискванията към дейностите 
по събиране и третиране на отпадъците на 
територията на лечебните и здравните заве-
дения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 
от 2018 г.).

(2) По искане на изпълнител на обществена 
поръчка може да бъде предоговорен срокът за 
изпълнение, но не повече от срока на действие 
на извънредното положение.

Чл. 14. При закупуване със средства от 
държавния бюджет чрез бюджета на Минис-
терството на здравеопазването, от бюджета 
на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за 
лечебните заведения и със средства на лечеб-
ните заведения с държавно и/или общинско 
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните 
заведения на медицински изделия, необходи-
ми за обезпечаване на противоепидемичните 
мерки, както и за лечението и диагностиката 
на заразените пациенти, не се прилагат изис-
кванията на глава трета, раздел II от Наредбата 
за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона 
за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, 
бр. 104 от 2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г., бр. 76 
от 2014 г., бр. 35 от 2015 г., бр. 104 от 2018 г. и 
бр. 27 и 83 от 2019 г.), с изключение на чл. 34, 
ал. 1, т. 2 от същата наредба.

Чл. 15. Аптеките може да отпускат лекар-
ствени продукти само по рецептурна книжка, 
без представяне на рецепта съобразно последно 
вписаните в рецептурната книжка данни за 
отпуснати лекарствени продукти, при условия 
и по ред, определени от Националната здравно-
осигурителна каса, до отмяна на извънредното 
положение и два месеца след неговата отмяна. 

Чл. 16. (1) До отмяната на извънредното 
положение със заповед на министъра на здра-
веопазването може да се забрани износ на 
лекарствени продукти по смисъла на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина 
от територията на Република България.

(2) Който наруши забраната по ал. 1, се на-
казва с глоба в размер на 10 000 лв., съответно 
се налага имуществена санкция в размер на 
50 000 лв., а при повторно извършване на също-
то нарушение – с глоба в размер на 20 000 лв., 
съответно с имуществената санкция в размер 
на 100 000 лв. 

(3) Нарушенията се установяват с актове, 
съставени от длъжностни лица, определени от 
изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по лекарствата или на директора на 
съответната регионална здравна инспекция. 
Наказателните постановления се издават от 
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необходимото технологично оборудване. За 
изпълнение на задълженията си от разстоя-
ние педагогическите специалисти получават 
трудовото си възнаграждение, уговорено по 
трудовото правоотношение.

(3) Директорите на училища изпълняват 
задълженията си в рамките на трудовото си 
правоотношение, без да е необходимо сключ-
ване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на 
труда, като осъществяват управление и контрол 
и от разстояние чрез използването на инфор-
мационните и комуникационните технологии, 
ако са създали необходимата организация за 
извършване на обучението и подкрепа за лично-
стно развитие по ал. 1. Директорите изпълняват 
задълженията си от разстояние, като осигуряват 
в дома си или избрано от тях друго помещение 
извън училището работно място и използват 
необходимото технологично оборудване.

(4) Министърът на образованието и науката 
може със заповед да въвежда временни пра-
вила във връзка с обучението и подкрепата 
за личностно развитие по ал. 1, включително 
и относно работното място, работното време 
на директорите и педагогическите специали-
сти, техническите средства за организиране 
и провеждане на обучението и подкрепата за 
личностно развитие.

Чл. 21. (1) До отмяната на извънредното 
положение управляващите органи на средствата 
от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове имат право да:

1. изменят едностранно договори за безвъз-
мездна финансова помощ съобразно необходи-
мостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, 
т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 
2018 г. за финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за изменение на ре-
гламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, 
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) 
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), 
включително да увеличават размера на дого-
ворената безвъзмездна финансова помощ;

2. отпускат безвъзмездна финансова помощ 
при опростени правила, включително без публи-
куване на покана за набиране на предложения; 

3. увеличат общия ресурс по операциите 
над одобрените от комитета за наблюдение 
по схемите, по които са допустими мерки, в 
условията на извънредни ситуации и при хи-
потезата на т. 1.

(2) При обявяване на процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
срокът по чл. 44, ал. 4 от Закона за управление 
на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове се намалява по прецен-
ка на ръководителя на съответния управляващ 

орган. В условията за кандидатстване по съ-
ответната схема, утвърдени по реда на чл. 26, 
ал. 1 от Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, се определя новият срок.

(3) Сроковете при процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ, определени в нормативния акт по чл. 28, 
ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвестицион-
ни фондове, може да се намалят по преценка 
на ръководителя на съответния управляващ 
орган. В условията за кандидатстване по съ-
ответната схема, утвърдени по реда на чл. 26, 
ал. 1 от Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, се определя новият срок. 

(4) По всички въпроси от компетентността 
на комитета за наблюдение на съответната 
програма може да се вземе неприсъствено 
решение. Ръководителят на съответния уп-
равляващ орган може да намали сроковете, 
приложими при процедура за неприсъствено 
вземане на решение, определени в нормативния 
акт по чл. 15, ал. 2 от Закона за управление 
на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Членовете на комитета 
за наблюдение се уведомяват за намаляването 
на съответния срок с изпращане на проекта 
на решение и документите към него.

(5) Безвъзмездна финансова помощ се пре-
доставя директно на кандидат, одобрен от ко-
митета за наблюдение на съответната програма, 
чрез приемане на неприсъствено решение по 
мотивирано предложение на ръководителя на 
управляващия орган на програмата.

(6) При условията на ал. 5 комитетът за 
наблюдение на съответната програма взема 
неприсъствено решение, с което включва в 
индикативната годишна работна програма 
процедури, свързани с извънредното поло-
жение, и одобрява критериите, използвани 
за подбор на операции, необходими, за да се 
осигури животът или здравето на гражданите, 
да се защитят особено важни държавни или 
обществени интереси, включително такива, 
свързани с отбраната и сигурността.

(7) Безвъзмездната финансова помощ се 
предоставя директно на кандидат, който в 
определен от ръководителя на управляващия 
орган срок отговори на одобрените критерии.

(8) Разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 5 и 8 от 
Закона за управление на средствата от Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове 
не се прилагат.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването 

на този закон в „Държавен вестник“ лечебните 
заведения, държавните институции и телеко-
муникационните оператори чрез определени 
длъжностни лица извършват извънредна про-
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верка на техническото състояние на енергий-
ните обекти, предназначени за снабдяване с 
електрическа енергия, които са тяхна собстве-
ност, включително на електрически уредби, 
собствени източници на резервно захранване 
и съоръжения за автоматично превключване 
на захранването, осигуряващи непрекъснатост 
на снабдяването с електрическа енергия.

(2) За резултатите от проверката по ал. 1 се 
съставя протокол.

(3) При установяване на несъответствия 
с нормативните изисквания лицата по ал. 1 
предприемат незабавни действия за тяхното от-
страняване с цел гарантиране непрекъснатостта 
на снабдяването с електрическа енергия.  

(4) Лечебните заведения, държавните ин-
ституции и телекомуникационните оператори 
уведомяват незабавно Министерството на 
енергетиката за предприетите от тях действия 
в резултат на извършените проверки.

§ 2. (1) За гарантиране непрекъснатост на 
снабдяването с електрическа енергия в услови-
ята на извънредно положение на територията 
на страната операторът на електропреносната 
мрежа и операторите на електроразпредели-
телни мрежи преустановяват всички планови 
ремонти, свързани с временно преустановяване 
на преноса на електрическа енергия, с изклю-
чение на ремонтни дейности за отстраняване 
на възникнали аварии, с цел възстановяване 
на снабдяването с електрическа енергия на 
потребителите.

(2) Сроковете за заплащане, определени 
в общите условия по чл. 98а, ал. 2 от Закона 
за енергетиката на дължими суми във връзка 
със снабдяването с електрическа енергия на 
битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. 
Сроковете може да бъдат променяни с моти-
вирана заповед на министъра на енергетиката 
по предложение на Националния оперативен 
щаб, при отчитане на финансовата стабилност 
на сектор „Енергетика“, с цел гарантиране на 
енергийната сигурност.

(3) За гарантиране на живота и здравето на 
хората центровете за предоставяне на информа-
ция и обслужване на клиентите на енергийните 
предприятия, извършващи снабдяване с елек-
трическа и топлинна енергия и природен газ, 
въвеждат организация на работа при стриктно 
спазване на изискванията на Националния 
оперативен щаб.

§ 3. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 
от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 
1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., 
бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., 
бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 
от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 
1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 
99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 
от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 

от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., 
бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конститу-
ционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., 
бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 
от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния 
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., 
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., 
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния 
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 
от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13 и 
23 от 2020 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 225 се създава нова ал. 6:
„(6) Когато деянието по ал. 1 е извършено 

при обявено извънредно положение по чл. 84, 
т. 12 от Конституцията на Република България, 
наказанието е лишаване от свобода от една 
до три години и глоба от пет хиляди до десет 
хиляди лева.“

2. В чл. 326, ал. 2 думите „от петстотин до 
две хиляди лева“ се заменят с „от десет хиляди 
до петдесет хиляди лева“.

3. В чл. 355, ал. 1 думата „заразителна“ се 
заменя със „заразна“.

§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., 
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 
и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 
76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 
102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; 
Решение № 12 на Конституционния съд от 
2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 
2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 
38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния 
съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 
82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 
61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 
57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 
2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., 
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бр. 79 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Създава се чл. 120б:
„Възлагане на надомна работа и работа от 

разстояние при обявено извънредно положение
Чл. 120б. (1) Работодателят може при обя-

вено извънредно положение да възлага на 
работника или служителя без негово съгласие 
да извършва временно надомна работа и/или 
работа от разстояние. В този случай се изменя 
само мястото на работа, без да се променят 
другите условия по трудовия договор.

(2) Промяната по ал. 1 се извършва със 
заповед на работодателя, в която се определят 
условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, 
ал. 2.“

2. Създава се чл. 120в:
„Преустановяване на работата при обявено 

извънредно положение
Чл. 120в. (1) При обявено извънредно по-

ложение работодателят може със заповед да 
преустанови работата на предприятието, на част 
от предприятието или на отделни работници 
и служители за целия период или за част от 
него до отмяната на извънредното положение.

(2) Когато при обявено извънредно положе-
ние работата на предприятието или на част от 
него е преустановена със заповед на държавен 
орган, работодателят е длъжен да не допуска 
работниците или служителите до работните 
им места за периода, определен в заповедта.“

3. В чл. 138а:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В предприятието или в негово звено 

работодателят може да установи за целия пе-
риод на обявено извънредно положение или за 
част от този период непълно работно време за 
работниците и служителите, които работят на 
пълно работно време.“; 

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
след думите „по ал. 1“ се добавя „и по ал. 2“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4. 
4. Създава се чл. 173а:
„Ползване на отпуск при обявено извънредно 

положение
Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извън-

редно положение със заповед на работодателя 
или със заповед на държавен орган е преус-
тановена работата на предприятието, на част 
от предприятието или на отделни работници 
и служители, работодателят има право да 
предостави платения годишен отпуск на ра-
ботника или служителя и без негово съгласие, 
включително на работник или служител, който 
не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

(2) Работодателят е длъжен да разрешава 
ползването на платен годишен отпуск или на 
неплатен отпуск при обявено извънредно по-
ложение по искане на:

1. бременна работничка или служителка, 
както и на работничка или служителка в на-
преднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 
12-годишна възраст или на дете с увреждане 
независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен 
баща или осиновител на дете до 12-годишна 
възраст или на дете с увреждане независимо 
от възрастта му;

4. работник или служител, който не е на-
вършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена 
работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила 
при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Времето, през което се ползва отпуск по 
ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.“ 

5. Създава се чл. 267а: 
„Трудово възнаграждение при преустано-

вяване на работата при обявено извънредно 
положение

Чл. 267а. За времето на преустановяване на 
работата в случаите по чл. 120в работникът или 
служителят има право на брутното си трудово 
възнаграждение.“

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

1. Създава се чл. 3а:
„Изпълнение на задължения при обявено 

извънредно положение
Чл. 3а. (1) При обявено извънредно поло-

жение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на 
Република България:

1. нормативно определените срокове, пред-
видени за осигурените лица и пенсионерите, 
във връзка с прилагането на част първа, глави 
четвърта – осма спират да текат;
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2. заявления, жалби и други документи във 
връзка с паричните обезщетения, помощи и 
пенсии се подават по електронен път по реда 
на Закона за електронния документ и електрон-
ните удостоверителни услуги или с персонален 
идентификационен код, или чрез лицензиран 
пощенски оператор;

3. непроизнасянето в срок на длъжностните 
лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, 
ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното 
положение, не се смята за мълчалив отказ по 
смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административно- 
процесуалния кодекс.

(2) Документите по ал. 1, т. 2, подадени от 
осигурените лица и пенсионерите до 14 дни 
след отмяната на извънредното положение в 
съответното териториално поделение на На-
ционалния осигурителен институт, се смятат 
за подадени в срок.“

2. В чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено 
по електронен път с квалифициран електронен 
подпис или с персонален идентификационен 
код в Националния осигурителен институт, или 
на хартиен носител в съответната дирекция 
„Бюро по труда“.

§ 6. (1) По време на действието на този 
закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, 
Националният осигурителен институт превежда 
60 на сто от размера на осигурителния доход 
за месец януари 2020 г. за лица, осигурени 
по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване от осигурители, отговарящи на 
критерии, определени с акт на Министерския 
съвет. Средствата се превеждат по банков път 
на съответния осигурител в срок до 5 работни 
дни въз основа на предоставена от Агенцията 
по заетостта писмена информация.

(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, 
са за сметка на фонд „Безработица“ на дър-
жавното обществено осигуряване.

(3) В случай че осигурителят не изплати 
пълния размер на трудовото възнаграждение на 
работниците и служителите, за които са полу-
чени средствата по ал. 1, той ги възстановява.

§ 7. Личните пенсии, свързани с трудова 
дейност на лицата, които имат придобит оси-
гурителен стаж след 31 декември 2018 г., но 
нямат подадено заявление по чл. 102, ал. 3 от 
Кодекса за социално осигуряване през 2019 г. 
и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от Кодекса 
за социално осигуряване в периода от 1 януари 
2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват 
служебно, считано от 1 април 2020 г., с при-
добития от тях осигурителен стаж, положен 
след пенсионирането или след последното 
преизчисляване на пенсията.

§ 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, 
ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и 
чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигу-
ряване се удължават до 30 септември 2020 г.

(2) По време на действието на този закон 
сроковете по чл. 123а, ал. 8 от Кодекса за со-
циално осигуряване спират да текат.

§ 9. В Закона за хората с увреждания (обн., 
ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 101 от 
2019 г.) в чл. 22 се създава ал. 5:

„(5) При обявено извънредно положение по 
чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република 
България при заявена, но не навременно ус-
тановена потребност на човека с увреждане, 
лицето има право на вида подкрепа от датата 
на подаване на документите по чл. 21, ал. 3, въз 
основа на заключенията от изготвената инди-
видуална оценка на потребностите по чл. 20.“ 

§ 10. (1) Срокът на валидност на документите 
за пребиваване на чужденци, издавани съгласно 
чл. 59, ал. 2, т. 1а, 2, 2а, 3, 4, 5 и 6 от Закона 
за българските лични документи, както и на 
документите по чл. 59, ал. 3 от същия закон, 
издавани на членовете на семейства на граж-
дани на Европейския съюз, на членовете на 
семейства на гражданите на държави – страни 
по Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство, на гражданите на Конфе-
дерация Швейцария, които не са граждани на 
Европейския съюз, Европейското икономическо 
пространство и Конфедерация Швейцария, 
които по силата на сключени международни 
договори с Европейския съюз имат право на 
свободно придвижване, и на документите, из-
давани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на 
гражданите на Европейския съюз, на гражда-
ните на държави – страни по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
на гражданите на Конфедерация Швейцария, 
които по силата на сключени международни 
договори с Европейския съюз имат право на 
свободно придвижване, който изтича в периода 
от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се 
удължава с 6 месеца. За срока на удължаване 
документите се смятат за валидни документи за 
пребиваване само на територията на Републи-
ка България и удостоверяват само правото на 
пребиваване. По искане на лицето нов документ 
за пребиваване може да бъде издаден и преди 
изтичането на удължения 6-месечен срок.

(2) Срокът на валидност на личните карти, 
който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 
31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За 
срока на удължаването личната карта е валиден 
идентификационен документ за самоличност 
само на територията на Република България. 
По искане на лицето нова лична карта може 
да се издаде и преди изтичането на удължения 
6-месечен срок.

(3) Срокът на валидност на свидетелствата 
за управление на моторно превозно средство, 
който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 
31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 
За срока на удължаването свидетелството за 
управление на моторно превозно средство е 
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валиден индивидуален удостоверителен до-
кумент за правоспособност за управление на 
моторно превозно средство само на територията 
на Република България. По искане на лицето 
ново свидетелство за управление на моторно 
превозно средство може да се издаде и преди 
изтичането на удължения 6-месечен срок.

§ 11. В Закона за чужденците в Република 
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., 
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., 
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 
43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 
68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 
79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 
2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 
2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17 
от 2020 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 24 се създава ал. 13:
„(13) Чужденец с разрешено продължително 

пребиваване в Република България, на който 
срокът за пребиваване изтича в срока на обя-
вено извънредно положение, може да подаде 
заявление за продължаване на пребиваването в 
14-дневен срок след отмяната на извънредното 
положение, като срокът на обявеното извънред-
но положение не се счита за прекъсване, когато 
чужденецът подаде заявление за дългосрочно 
или постоянно пребиваване. Продължително 
пребиваващ чужденец, на който разрешеното 
продължително пребиваване изтича в срока 
на обявено извънредно положение, може да 
влезе на територията на Република България 
без наличие на виза в 14-дневен срок след от-
мяната на извънредното положение.“

2. В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите „в случаите 
на“ се добавя „обявено извънредно положение 
или на“, а след думите „13 и 16;“ се добавя „за 
срока на обявено извънредно положение не се 
счита за отсъствие отсъствието на чуждене-
ца, получил разрешение за дългосрочно или 
постоянно пребиваване, от територията на 
държавите – членки на Европейския съюз, за 
период от 12 последователни месеца;“.

§ 12. Възложителите, за които не е възникна-
ло задължението за прилагане на платформата 
по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки до влизането в сила на този закон, 
прилагат за обществени поръчки, открити до 
един месец след отмяната на извънредното 
положение, реда за възлагане, действащ до 1 
ноември 2019 г., с изключение на разпоредби-
те на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, 
ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, 
чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 
и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона 
за обществените поръчки, които се прилагат 
в редакцията от 1 януари 2020 г. 

§ 13. В Закона за държавния служител (обн., 
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., 
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., 
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 
74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 
2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 
54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., 
бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 
от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния 
съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 
и 100 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) се правят 
следните допълнения:

1. Създава се чл. 51а:
„Извършване на работа от разстояние
Чл. 51а. (1) При обявено извънредно положе-

ние органът по назначаването може да възлага 
на служителя без негово съгласие работа от 
разстояние в домашна среда, като се съобразят 
характерът на работата и дейността на отдел-
ните звена и служители съгласно функциите, 
определени в устройствените правилници и 
утвърдените длъжностни характеристики на 
служителите.

(2) Условията и редът за възлагане, изпълне-
ние и контрол на работата от разстояние се оп-
ределят със заповед на органа по назначаване.“

2. Създава се чл. 64а:
„Ползване на отпуск при обявено извънредно 

положение
Чл. 64а. (1) При обявено извънредно поло-

жение и когато не може да се въведе работа от 
разстояние в домашна среда по чл. 51а, орга-
нът по назначаването е длъжен да разрешава 
ползването на платен годишен отпуск или на 
неплатен отпуск по искане на:

1. бременна служителка или служителка в 
напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 
12-годишна възраст или на дете с увреждане 
независимо от възрастта му;

3. служител, който е самотен баща или оси-
новител на дете до 12-годишна възраст или на 
дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. служител с трайно намалена работоспо-
собност 50 и над 50 на сто;

5. трудоустроен служител или служител, 
боледуващ от болест, определена в наредбата 
на министъра на здравеопазването по чл. 333, 
ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда. 

(2) Времето, през което се ползва отпуск по 
ал. 1, се признава за служебен стаж.“

§ 14. В Закона за народните читалища (обн., 
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г., 
бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 
от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97 
от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., 
бр. 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 26а 
се създава ал. 6:
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„(6) В случай на обявено извънредно положе-
ние по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Репуб- 
лика България сроковете по ал. 4 и 5, които 
не са изтекли към момента на обявяването на 
извънредното положение, се считат удължени 
с един месец от датата на прекратяването му.“

§ 15. Председателите на читалищата пред-
ставят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на 
общината и общинския съвет доклад за осъщест-
вените читалищни дейности в изпълнение на 
програмата по чл. 26а, ал. 2 и за изразходваните 
от бюджета средства през 2019 г. Докладите на 
читалищата на територията на една община 
се обсъждат от общинския съвет на първото 
открито заседание след 30 юни 2020 г.

§ 16. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за административното регулиране 
на икономическите дейности, свързани с нефт 
и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 9 от 
2020 г.) в § 25, ал. 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби думата „тримесечен“ се 
заменя с „четиримесечен“.

§ 17. В Закона за вероизповеданията (обн., 
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., 
бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., 
бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 108 от 2018 г. и бр. 29 
и 34 от 2019 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 28 ал. 6 се изменя така:
„(6) В Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година се 
посочват наименованието на вероизповеданието 
и размерът на държавната субсидия. Държавната 
субсидия по ал. 2 за източноправославното и 
мюсюлманското вероизповедание се разпределя 
на Българската православна църква – Бъл-
гарска патриаршия, и на Мюсюлманското 
изповедание.“

2. В преходните и заключителните разпо-
редби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 108 
от 2018 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.) в § 19 ал. 1 
се изменя така:

„(1) За 2019 г. Министерският съвет одоб- 
рява държавна субсидия по чл. 28, ал. 2, т. 2 
за източноправославното и мюсюлманското 
вероизповедание, като субсидията е в размер 
на 10 лв. за едно самоопределило се лице и 
размерът на субсидията по чл. 28, ал. 3 не 
може да бъде по-малък от 15 млн. лв. Необ-
ходимите средства за 2019 г. за държавната 
субсидия се одобряват като допълнителни 
разходи по бюджета на Министерския съвет 
за 2019 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона 
за публичните финанси. Държавната субсидия 
за източноправославното и мюсюлманското 
вероизповедание се разпределя на Българската 
православна църква – Българска патриаршия, 
и на Мюсюлманското изповедание.“

§ 18. В Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. (ДВ, бр. 100 от 
2019 г.) в чл. 6, ал. 4 т. 2 се изменя така:

„2. За мюсюлманското вероизповедание – на 
Мюсюлманското изповедание“.

§ 19. Заповедите за организационно и финан-
сово подпомагане за извършване на дейности 
по асистирана репродукция, издадени по реда 
на чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията 
на работа и дейността на Център за асистирана 
репродукция (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., 
бр. 58 от 2011 г., бр. 43, 56, 95 и 103 от 2012 г., 
бр. 13 от 2014 г., бр. 4 и 73 от 2018 г. и бр. 26 от 
2019 г.) продължават действието си по време 
на извънредното положение и 6 месеца след 
неговата отмяна.

§ 20. Експертните решения на ТЕЛК и 
НЕЛК за определяне на трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане, 
съответно експертните решения на ЦВМК към 
Военномедицинската академия за годност за 
военна служба и служба в доброволния резерв, 
при които срокът на инвалидност, съответно 
срокът на годност изтича по време на дейст-
вието на този закон, продължават действието 
си по време на извънредното положение и два 
месеца след неговата отмяна. 

§ 21. Срокът на валидност на протоколите 
за скъпоструващо лечение на хронично болни 
пациенти, който изтича по време на действие 
на този закон, се удължава служебно от Наци-
оналната здравноосигурителна каса за времето 
на извънредното положение и два месеца след 
неговата отмяна при условия и по ред, определе-
ни от Националната здравноосигурителна каса.

§ 22. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., 
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 
99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 
100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 
40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 
68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 
2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 
98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., 
бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 
и 101 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.) се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 61:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато съществува заплаха за здравето 

на гражданите от болести извън посочените по 
ал. 1, министърът на здравеопазването може да 
разпореди задължителна изолация на болни, на 
заразоносители, на контактни лица и на лица, 
които са влезли на територията на страната 
от други държави.“;

б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Изолация и лечение на лица по ал. 2 

може да се осъществява в домашни условия 
след преценка на съществуващия епидемичен 
риск от лекуващия лекар или след консултация 
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с епидемиолог или специалист по инфекциозни 
болести.“;

в) създава се нова ал. 6:
„(6) Обжалването по ал. 5 не спира изпъл-

нението на заповедта.“; 
г) досегашната ал. 6 става ал. 7.
2. В чл. 63 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Мерките по ал. 1 може да включват 

и временно ограничаване придвижването на 
територията на страната, както и временно 
спиране или ограничаване на експлоатацията 
или режима на работа на обекти с обществено 
предназначение и/или други обекти или услу-
ги, предоставяни на гражданите, в случаи на 
обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 
от Конституцията на Република България.

(8) При въведени противоепидемични мерки 
по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от 
заразни болести не може да откажат извърш-
ването на изследване с цел установяване на 
носителство на заразна болест.“

3. Създава се чл. 209а:
„Чл. 209а. (1) Който наруши или не изпълни 

въведени с акт на министъра на здравеопаз-
ването или директор на регионална здравна 
инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, 
ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява 
престъпление, се наказва с глоба в размер на 
5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено 
от едноличен търговец или юридическо лице, 
се налага имуществена санкция в размер на 
15 000 лв.

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с 
актове, съставени от държавни здравни инспек-
тори или от длъжностни лица, определени от 
директора на регионалната здравна инспекция, 
длъжностни лица, определени от директорите 
на областните дирекции на Министерството 
на вътрешните работи, или длъжностни лица, 
определени от кметовете на общини.

(4) Наказателните постановления се изда-
ват съответно от директора на съответната 
регионална здравна инспекция, директора на 
съответната областна дирекция на Минис-
терството на вътрешните работи и кмета на 
съответната община.“

4. Член 215 се изменя така:
„Чл. 215. Болен от заразна болест, посочена 

в чл. 61, както и контактно лице, което чрез 
изследване е с потвърдено носителство на за-
разна болест, посочена в чл. 61, който откаже 
или не изпълнява задължителна изолация и 
лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 
лв. Същото наказание се налага и на контактно 
лице, извън посоченото по изречение първо, 
както и на лица, които са влезли на територията 
на страната от други държави, които откажат 
или не изпълняват задължителна изолация, 
съответно лечение. Лицата, отказали да се 
явят доброволно за изолация и лечение, както 

и лицата, които не изпълняват задължителна 
изолация, се довеждат принудително със съ-
действието на органите на Министерството на 
вътрешните работи по искане на органите на 
държавния здравен контрол, на ръководителя 
на лечебното заведение за болнична помощ или 
на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.“

5. Създава се чл. 215а:
„Чл. 215а. (1) Контактно лице по чл. 63, ал. 8, 

което откаже извършването на изследване с 
цел установяване на носителство на заразна 
болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. 

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви 
доброволно за извършване на изследване, се 
довежда принудително със съдействието на 
органите на Министерството на вътрешните 
работи по искане на органите на държавния 
здравен контрол.“

§ 23. (1) Сроковете, установени в Закона за 
предучилищното и училищното образование, 
които са започнали да текат преди влизането в 
сила на този закон, спират да текат до отмяната 
на извънредното положение.

(2) Сроковете, определени в Закона за пред- 
училищното и училищното образование, може 
да бъдат изменяни със заповед на министъра 
на образованието и науката, ако поради обяве-
ното извънредно положение не може да бъдат 
спазени. Заповедта се публикува на интернет 
страницата на Министерството на образова-
нието и науката.

§ 24. Сроковете, установени в Закона за 
развитието на академичния състав в Република 
България и в Закона за висшето образование, 
които са започнали да текат преди влизането в 
сила на този закон, спират да текат до отмяната 
на извънредното положение.

§ 25. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 92, 
ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, 
чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, 
ал. 2 и чл. 260 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане се удължават до 30 юни 
2020 г.

(2) През 2020 г. авансовите вноски по Зако-
на за корпоративното подоходно облагане се 
правят при условията и по реда на глава чети-
ринадесета от същия закон, при съобразяване 
със следните особености:

1. когато до влизането в сила на този закон 
е подадена годишната данъчна декларация за 
2019 г., авансовите вноски се правят в размер 
съгласно декларираното; при необходимост ли-
цата могат да подадат коригираща декларация 
по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане;

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена 
годишната данъчна декларация за 2019 г., 
авансовите вноски се правят в размер съгласно 
декларираното;

3. когато до 15 април 2020 г. не е подаде-
на годишната данъчна декларация за 2019 г., 
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авансовите вноски се декларират с образеца 
на годишната данъчна декларация до 15 април 
2020 г., като се попълва само тази част от нея, 
касаеща декларирането на авансови вноски за 
текущата година.

§ 26. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се пра-
ви на лицата, предплатили до 30 юни данъка 
върху недвижимите имоти за цялата година 
или данъка върху превозните средства за ця-
лата година.

§ 27. (1) През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 
от Закона за данъците върху доходите на фи-
зическите лица се удължава до 30 юни.

(2) През 2020 г. срокът за подаване на годиш-
ната данъчна декларация по чл. 50 от Закона 
за данъците върху доходите на физическите 
лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по 
декларацията данък върху годишната данъчна 
основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон 
се удължава до 30 юни.

(3) През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от 
Закона за данъците върху доходите на физичес- 
ките лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 
от същия закон, ако декларацията е подадена 
и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 
май 2020 г.

§ 28. Лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица 
прилагат съответно § 25, като срокът за подаване 
на декларацията по ал. 2 от същия параграф е 
до 30 април 2020 г. 

§ 29. До отмяната на извънредното поло-
жение: 

1. срокът по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-оси-
гурителния процесуален кодекс не се прилага;

2. освен в случаите по чл. 172, ал. 1 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
давността спира да тече и за времето на обя-
веното извънредно положение;

3. срокът по чл. 193, ал. 4 от Данъчно-оси-
гурителния процесуален кодекс спира да тече;

4. не се образува изпълнително производство 
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
освен когато е необходимо да се защитят особено 
важни държавни или обществени интереси или 
може да бъде осуетено или сериозно затруднено 
изпълнението на акта, или ако от закъснението 
на изпълнението може да последва значителна 
или трудно поправима вреда;

5. принудителното изпълнение по Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс се спира; 
извършените до спирането действия запазват 
силата си; след спирането публичният изпъл-
нител не може да извършва нови изпълнителни 
действия, но може да извършва действия по 
обезпечаване на вземането, както и разпреде-
ление на суми, постъпили по изпълнителното 
дело; изпълнителното производство се възоб-
новява след изтичането на срока, за който е 
обявено извънредното положение; преди изти-
чането на срока на извънредното положение 

изпълнителното производство се възобновява 
с разпореждане на публичния изпълнител по 
искане на длъжника, за изпълнение върху:

а) вземания и парични средства от банки;
б) вземания от трети лица;
в) вложени ценности в трезори, включително 

и върху съдържанието в сейфове; 
6. след реализиране на изпълнението по 

т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ изпълнителното про-
изводство се спира;

7. срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-оси-
гурителния процесуален кодекс спира да тече.

§ 30. (1) По време на действието на този 
закон Агенция „Митници“ може да предоста-
вя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и 
изоставени стоки, които могат да послужат за 
защита на живота или здравето на хората, на 
лечебни заведения, Българския червен кръст, 
детски градини, училища, социални заведения, 
държавни и общински учреждения.

(2) Предоставянето се извършва със заповед 
на директора на Агенция „Митници“, в която 
се определят условията, редът и начинът на 
използване на предоставените стоки. 

(3) Предоставянето по ал. 1 на акцизни 
стоки се извършва по реда, определен в ал. 4.

(4) По време на действието на този закон 
директорът на Агенция „Митници“ може със 
заповед да предоставя безвъзмездно задържан, 
иззет, отнет или изоставен етилов алкохол за 
дезинфекция на лечебни заведения, Българ-
ския червен кръст, детски градини, училища, 
социални заведения, държавни и общински 
учреждения. Предоставените акцизни стоки 
се освобождават от плащане на акциз.

§ 31. (1) За количествата етилов алкохол, 
които до влизането в сила на този закон се 
съхраняват от Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ или във 
външни съхранители за Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
и които количества са заделени преди 1 януари 
2006 г., при придобиване на етиловия алкохол от:

1. лицензиран складодържател или лице-вло- 
жител в данъчен склад – същият се счита за 
поставен под режим отложено плащане на 
акциз;

2. лице, което не е лицензиран складодържа-
тел – акцизът се заплаща към момента на при-
добиването му от лицето, което го придобива, 
и се внася в държавния бюджет от Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ в срок от 5 дни от придобиването.

(2) По време на действието на този закон 
денатурирането на етилов алкохол, съхраня-
ван от Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“ или във външни 
съхранители за Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“, за цели, 
свързани с производството на дезинфекциращи 
препарати на основата на етилов алкохол, е 
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допустимо да се извърши преди извършването 
на придобиването от лице по ал. 1, т. 2 и извън 
територията на данъчен склад, в присъстви-
ето на митнически служители, при подадено 
уведомление до компетентна териториална 
дирекция преди извършване на денатурирането.

(3) При придобиването на:
1. денатуриран по общ метод етилов алко-

хол по ал. 2 количествата денатуриран етилов 
алкохол се освобождават от облагане с акциз;

2. денатуриран по специален метод етилов 
алкохол по ал. 2 количествата денатуриран 
етилов алкохол се освобождават от облагане с 
акциз само ако са придобити от лице, прите-
жаващо удостоверение на освободен от акциз 
краен потребител.

§ 32. През 2020 г. сроковете по чл. 8, ал. 1 
и чл. 20 от Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор се удължават 
с един месец.

§ 33. През 2020 г. сроковете по чл. 38, ал. 1, 
т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството се 
удължават до 30 септември 2020 г., а срокът по 
чл. 38, ал. 9, т. 2 от същия закон се удължава 
до 30 юни 2020 г.

§ 34. През 2020 г. сроковете за разработване 
и одобряване от Министерския съвет на мак-
роикономическата прогноза, средносрочната 
бюджетна прогноза, Конвергентната програ-
ма и Националната програма за реформи се 
удължават до 31 октомври 2020 г., освен ако 
друго не произтича от промяна на сроковете, 
свързани с ангажиментите на страната по 
чл. 121 и 126 от Договора за функциониране-
то на Европейския съюз, включително и от 
вторичното законодателство, прието на тези 
правни основания.

§ 35. През 2020 г. първата част на държавната 
субсидия по чл. 25 от Закона за политическите 
партии се предоставя до 30 юни 2020 г.

§ 36. В § 5 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение на Закона 
за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г.) 
се правят следните изменения:

1. В ал. 4, т. 2 думите „в рамките до една 
година от влизането в сила на този закон“ се 
заменят с „до 31 декември 2020 г.“.

2. В ал. 5 и 6 думите „до 31 декември 2020 г.“ 
се заменят с „до 31 януари 2021 г.“.

§ 37. В Закона за лечебните заведения (обн., 
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; 
попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 
от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния 
съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 
62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 
59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 
и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., 
бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., 
бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 

95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 
101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 
2018 г. и бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г.) в чл. 94 
се създава ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 1 министърът на 
здравеопазването, главният държавен здравен 
инспектор и директорите на регионалните 
здравни инспекции може да прилагат мерки 
на лечебните заведения.“ 

§ 38. В Закона за акцизите и данъчните 
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., 
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 
92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., 
бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 
65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 
2019 г. и бр. 9, 14 и 18 от 2020 г.) в чл. 12, ал. 1, 
т. 4 след думите „които съдържат“ се добавя 
„тегловно повече от 0,65 на сто“.

§ 39. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от 
Закона за акцизите и данъчните складове се 
прилага и за заварените случаи, при които се 
осъществява дейност с тютюн за пушене (за 
лула и цигари) към влизането в сила на този 
закон. 

§ 40. Сроковете на разрешенията за извърш-
ване на дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 6 от 
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, които 
изтичат по време на действието на този закон, 
се удължават с два месеца от отмяната на 
извънредното положение.

§ 41. В Закона за електронните съобщения 
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., 
бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 
2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд 
от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 
от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 
от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 
28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 
2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Кон-
ституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; 
изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 
и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 
21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47, 74, 94 и 
100 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение 
трето: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и 
за нуждите на принудителното изпълнение на 
задължителната изолация и болничното лечение 
на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които 
са отказали или не изпълняват задължителна 
изолация и лечение.“

2. В чл. 251в, ал. 2 се създава изречение 
второ: „В случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение 
трето право да искат извършване на справка 
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за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са 
необходими за изпълнение на техните право-
мощия, имат Главна дирекция „Национална 
полиция“, Столичната дирекция на вътрешните 
работи и областните дирекции на Министер-
ството на вътрешните работи.“

3. В чл. 251г, ал. 4 накрая се добавя „и в 
случите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“.

4. В чл. 251г1:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „В 

случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето 
предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 
предоставят незабавен достъп до данните по 
чл. 251б, ал. 1, т. 6 въз основа на искане на 
съответния ръководител на структурите по 
чл. 251в, ал. 2, изречение второ.“; 

б) в ал. 3 след думите „по чл. 251в, ал. 1“ 
се добавя „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“;

в) в ал. 4 след думите „по чл. 251в, ал. 1“ 
се добавя „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“.

§ 42. През 2020 г. при съставяне на годиш-
ните финансови отчети за 2019 г. подписите по 
чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството 
може да бъдат електронни подписи по смисъла 
на чл. 13 от Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги. Когато 
всички подписи върху годишния финансов отчет 
и одиторския доклад са електронни подписи, 
не се изисква полагането на професионалния 
печат на регистрирания одитор. В този случай 
върху годишния финансов отчет и одиторския 
доклад се вписва регистрационният номер на 
одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за 
независимия финансов одит. 

§ 43. През 2020 г. срокът по:
1. член 62, ал. 3 от Закона за независимия 

финансов одит се удължава до 31 юли 2020 г.;
2. член 108, ал. 1, т. 9 от Закона за неза-

висимия финансов одит се удължава до 30 
септември 2020 г. 

§ 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, 
т. 4 от Кодекса за застраховането се удължава 
до края на втория месец, следващ месеца, за 
който се отнасят.

§ 45. През 2020 г.:
1. сроковете по чл. 77з, ал. 1, т. 5, сроковете 

по чл. 100б, ал. 8, чл. 100е, ал. 1, т. 2, чл. 100о, 
ал. 1 и 2, чл. 100о1, ал. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и 
чл. 139, ал. 2, предложение второ от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа се 
удължават до 30 септември 2020 г.;

2. сроковете по чл. 100н, ал. 1 и 2 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа се 
удължават до 31 юли 2020 г.;

3. сроковете по чл. 77н, ал. 12 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа се 
удължават до края на месеца, следващ отчет-
ния период.

§ 46. През 2020 г. сроковете по чл. 128, ал. 4 
и чл. 190, ал. 1, предложение първо от Зако-
на за пазарите на финансови инструменти се 
удължават до 31 юли 2020 г.

§ 47. През 2020 г.:
1. сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 1 

и чл. 191, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и други 
предприятия за колективно инвестиране се 
удължават до 31 юли 2020 г.;

2. сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 2 
и чл. 191, ал. 2, т. 2 от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и други 
предприятия за колективно инвестиране се 
удължават до 30 септември 2020 г.;

3. задължението по чл. 64, ал. 2, изречение 
второ от Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и други предприятия 
за колективно инвестиране се изпълнява в 
срок до 7 работни дни от края на съответния 
отчетен период;

4. срокът по чл. 52 от Закона за дейността 
на колективните инвестиционни схеми и други 
предприятия за колективно инвестиране се 
удължава на 20-дневен срок от извършване 
на нарушението;

5. срокът по чл. 51 от Закона за дейността 
на колективните инвестиционни схеми и дру-
ги предприятия за колективно инвестиране 
се удължава на 7 месеца от възникване на 
нарушението.

§ 48. В Закона за изменение и допълнение на 
Закона за пазарите на финансови инструменти 
(обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.) 
в § 82, т. 1 от преходните и заключителните 
разпоредби цифрата „6“ се заменя с „12“.

§ 49. Сроковете и производствата по уста-
новяване, деклариране, внасяне, обезпечаване 
и събиране на задължения за мита, данъци, 
включително и акцизи, задължителни осигу-
рителни вноски за фондовете на държавното 
обществено осигуряване, здравното осигурява-
не, Учителския пенсионен фонд и фондовете 
за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване, държавни и общински такси и 
други публични вземания, регламентирани в 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
Закона за митниците, Закона за акцизите и 
данъчните складове, Закона за данък върху 
добавената стойност, Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане, Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, Закона за 
местните данъци и такси, Кодекса за социално 
осигуряване, Закона за здравното осигуряване 
и Закона за хазарта не се променят, освен в 
случаите по § 25 – 31.

§ 50. В Закона за държавната собственост 
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
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Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., 
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 
2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 
и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 
47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 
2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд 
от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 
от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 
и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 
от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 
44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на 
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 98 от 
2019 г.) се създава чл. 63а:

„Чл. 63а. В случаите на обявено извънредно 
положение лични предпазни средства, меди-
цински изделия, медицинска и лабораторна 
апаратура, хигиенни материали и консумати-
ви – частна държавна собственост, може да се 
предоставят за временно безвъзмездно ползване 
на лечебни заведения по чл. 8 – 10 от глава 

втора от Закона за лечебните заведения с акт 
на министъра на здравеопазването.“

§ 51. Параграф 41 се прилага до отпадане на 
необходимостта от принудително изпълнение на 
задължителната изолация и болнично лечение 
на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които 
са отказали или не изпълняват заповедта за 
задължителна изолация и лечение.

§ 52. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., 
с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, 
§ 49 и § 51, които влизат в сила от деня на 
обнародването на закона в „Държавен вест-
ник“, и се прилага до отмяна на извънредното 
положение.

Законът е приет от 44-то Народно събра-
ние на 20 март 2020 г. и на 23 март 2020 г. и е 
подпечатан с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

2663
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

147х. – Министърът на правосъдието на 
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния съд – Ямбол, Администра-
тивния съд – Ямбол, както и за Специализирания 

наказателен съд, за 2020 г. 

1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, образование – вис-

ше; специалност – технология на неорганични-
те вещества; квалификация – инженер-химик; 
свидетелство за експерт-специалист; 1. Клас 
„Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. 
Криминалистични експертизи на писмени до-
казателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. 
Съдебно-балистични 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-
дебно-балистични 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. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дак-
тилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични кри-
миналистични експертизи 7. Клас „Експертизи 
на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1. 
Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна 
физико-химическа 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. Съдебно-балистични експертизи; 
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични 
криминалистични експертизи; 7. Клас „Експер-
тизи на материали, вещества и изделия“, видове: 
7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна 
физико-химическа 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-
дебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи. 6. Клас „Съдебно-биологични екс-
пертизи“, вид: 6.3. Съдебно-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. Съдебно-балистични; 
1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични 
криминалистични експертизи. 

Радомир Вълчев Господинов, образование –  
средно специално, специалност – технолог на 
химични и синтетични влакна; 1. Клас „Крими-
налистични експертизи“, видове: 1.1. Кримина-
листични експертизи на писмени доказателства; 
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-ба-
листични; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи. 

Спасимир Йорданов Спасов, образова-
ние – средно специално, специалност – технолог 
на химични и синтетични влакна, 1. Клас „Кри-
миналистични експертизи“, видове: 1.1. Кримина-
листични експертизи на писмени доказателства; 
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-ба-
листични; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. 
Биометрични криминалистични експертизи; 11. 
Клас „Други съдебни експертизи“ – 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. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
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. Съдебно-балистични 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 
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 
1.3. Съдебно-балистични; 1.4. Дактилоскопни 
експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични 
експертизи. 

Петър Недков Петров, образование – висше; 
1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 
доказателства; 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 Стойчева-Славова, 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-
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дебномедицинска експертиза по писмени данни 
(касаещи 2.3 и 2.4 по-горе).

Димитър Василев Брънков, образование – вис-
ше, медицина, специалност – нервни болести, 
призната правоспособност по клинична електро-
миография, 2. Клас „Съдебномедицински експер-
тизи“, вид 2.1. Съдебномедицинска експертиза 
на труп, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на 
телесни повреди; 2.3. Съдебномедицинска експер-
тиза за установяване на родителски произход; 2.4. 
Съдебномедицинска експертиза за идентификация 
на човека; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по 
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експер-
тиза за телесно здраве.

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. 

Емил Николов Бъчваров, висше, придобита 
правоспособност – лекар, специалност – съдеб-
на медицина, трудов стаж – 32 години; 2. Клас 
„Съдебномедицински експертизи“; вид: 2.1. Съ-
дебномедицинска експертиза на труп; 2.2. Съдеб-
номедицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. 
Съдебномедицинска експертиза за установяване 
на родителският произход; 2.4. Съдебномеди-
цинска експертиза за идентификация на човека; 
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени 
данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за 
телесно здраве. 

Марин Костадинов Балтов, висше, придобита 
правоспособност – лекар, специалност – съдебна 
медицина, трудов стаж – 24 години; 2. Клас „Съ-
дебномедицински експертизи“; вид: 2.1. Съдеб-
номедицинска експертиза на труп; 2.2. Съдебно-
медицинска експертиза на телесни повреди; 2.3. 
Съдебномедицинска експертиза за установяване 
на родителският произход; 2.4. Съдебномеди-
цинска експертиза за идентификация на човека; 
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени 
данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за 
телесно здраве. 

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

Лариса Владимировна Димитрова, образо-
вание – висше, медицина, специалност – пси-
хиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза. 

Петър Георгиев Цингов, образование – висше, 
медицина, специалност – психиатрия, сертифи-

кат – „Клинични и експертни области на психиа-
тричната експертиза“; 3.1. Съдебно-психиатрична 
експертиза.

Стефка Николова Ковачева, образование – вис-
ше, медицина, специалност – психиатрия, серти-
фикат – „Основи на съдебната психиатрия“; 3.1. 
Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна 
психолого-психиатрична 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 социално-икономи-
ческа информация; Клас „Съдебно- икономически 
експертизи“.

Никола Иванов Николов, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифи-
кация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебно-
счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза. 

Галина Господинова Тенева, образование – вис-
ше, степен – бакалавър, специалност – финан-
си, квалификация – икономист, допълнителна 
професионална квалификация – вещо лице по 
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдеб-
но-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-
счетоводна експертиза.

Йорданка Митева Касидова, образование – вис-
ше, степен – бакалавър, специалност – финан-
си, квалификация – икономист, допълнителна 
професионална квалификация – вещо лице по 
специалност съдебни експертизи; Клас „Съдеб-
но-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдеб-
но-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова 
експертиза.

Диан Сухел Кайали, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – счетоводство и 
контрол, квалификация – счетоводство и контрол, 
икономист; Клас „Съдебно- икономически експер-
тизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза. 

Диньо Стоилов Сарайдаров, образование –  
средно специално, техникум по икономика, спе-
циалност – икономическо планиране и отчетност 
на търговията и промишлеността, икономист-
счетоводител. 

Димитринка Николова Кабакова, образова-
ние – висше, специалност – счетоводна отчетност, 
квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. 
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза. 

Илия Крумов Прокопиев, образование – вис-
ше, специалност – счетоводна отчетност, квали-
фикация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-
счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова 
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 
„Съдебно- икономически експертизи“; видове: 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза. 

Недко Иванов Ангелов, образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол, финанси 
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и счетоводство, квалификация – икономист-
счетоводител, специализация – съветник по 
икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни 
експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен 
експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни 
стандарти“. 

Стоянка Димитрова Бончева, образование –  
висше, специалност – счетоводство и контрол, 
финанси и счетоводство, квалификация – ико-
номист по счетоводната и финансово-контрол-
ната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо 
лице, сертификат – „Международни счетоводни 
стандарти“.

Николинка Вълкова Русева, образование –  
вис ше, специалност – счетоводство и контрол, 
финанси и счетоводство, квалификация – иконо-
мист, съдебно-счетоводни експертизи, сертифи-
кат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, 
синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“; видове: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза.

Бою Иванов Боев, образование – висше, спе-
циалност – счетоводна отчетност, квалификация: 
икономист-счетоводител, допълнителна квали-
фикация – организация и методология на счето-
водната отчетност; специалист по индустриални 
отношения, експерт-счетоводител, професионална 
квалификация по международни счетоводни стан-
дарти; 4. Клас „Съдебно- счетоводни експертизи“; 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза. 

Ангел Георгиев Тепсизов, образование – вис-
ше, специалност – счетоводство и контрол, 
квалификация – икономист по счетоводната и 
финансово-контролна дейност; 4. Клас „Съдебно- 
икономически експертизи“; видове: 4.1. Съдебно-
счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова 
експертиза.

Кета Ангелова Дечева, образование – висше, 
степен – магистър, специалност – стокознание, 
квалификация – стоковед, следдипломна ква-
лификация – съдебно-счетоводни експертизи 
и експерт-проверител на измами; 4. Клас „Съ-
дебно-икономически експертизи“; видове: 4.1. 
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза.

Васил Димитров Господинов, образова-
ние – вис ше, степен – магистър, специалност – за-
страховане и социално дело с професионална 
квалификация икономист-застраховател.

Десислава Николова Добрева, образова-
ние – висше, специалност – счетоводство и кон-
трол, квалификация – икономист-счетоводител; 
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“; 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Светлана Николова Димитрова, образо-
вание – висше, степен – бакалавър, специал-
ност – счетоводство и контрол, квалифика-
ция – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически 
експертизи“; видове: 4.1. Съдебно-счетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономиче-
ска експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Огнян Николов Бюлбюлев, образование – вис-
ше, степен – магистър, специалност – счетоводна 
отчетност, квалификация – икономист – счето-

водител, допълнителна квалификация – експерт 
по банки и банково дело; съдебно-счетоводни и 
финасово-ценови експертизи и експерт-оценител 
на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“; 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Атанас Стоянов Костов, Елхово, образова-
ние – средно специално, техникум по икономика, 
специалност – икономика, квалификация – ико-
номист-счетоводител; Клас „Съдебно-икономи-
чески експертизи“; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна 
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Гроздю Константинов Гроздев, образова-
ние – висше, специалност – икономика на транс-
порта, квалификация – икономист; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“; вид: 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа 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 „Съдебно-икономически експертизи“; 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Десислава Иванова Паскалева, образование –  
висше, специалност – счетоводство и контрол, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. Клас „Съдебно-
икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-
счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова 
експертиза.

Катя Колева Пенева, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квали-
фикация – икономист-счетоводител, трудов 
стаж – 37 г., специализация – ИУ на селищните 
системи; лиценз за оценка на машини и съоръже-
ния; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“; 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Мария Косева Баева, образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол, професи-
онална квалификация – магистър по икономика; 
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, 
видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Цветан Иванов Атанасов, образование – вис-
ше, специалност – стокознание, квалифика-
ция – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически 
експертизи“; 4. Клас „Съдебно-икономически 
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна екс-
пертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа 
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Ваня Радева Цачева, образование – висше, 
образователно-квалификационна 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 експерт-оценител 
на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.3. 
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Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други 
съдебни експертизи“ – социално-икономически 
експертизи. 

Димитрина Тодорова Петрова, образова-
ние – висше, образователно-квалификационна 
степен – магистър, специалност – стопанско уп-
равление, професионална квалификация – иконо-
мист – бизнес организатор, специализация – сто-
пански бизнес, следдипломна квалификация по 
специалност съдебно-счетоводни експертизи и 
квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо 
лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, 
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза. 

Надежда Вакова Христова, образование – вис-
ше, образователно-квалификационна степен – ма-
гистър, специалност – счетоводство и контрол, 
професионална квалификация – магистър по 
икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически екс-
пертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза. 

Желязко Динков Желязков, образование – вис-
ше, специалност – счетоводна отчетност, професи-
онална квалификация – икономист-счетоводител, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
оценка на търговски предприятия и за оценка на 
земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, 
образователно-квалификационна степен – ма-
гистър, специалност – икономика на отбраната 
и сигурността и инженер по радиоелектроника, 
професионална квалификация – магистър по ико-
номика; радиоинженер и философски проблеми 
на естествознанието; 4. Клас „Съдебно-икономи-
чески експертизи“, вид 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза. 

Йонка Иванова Христова, образование – висше, 
образователно-квалификационна степен – ма-
гистър, специалност – счетоводство и контрол, 
професионална квалификация – икономист по 
счетоводната и финансово-контролна дейност, 
свидетелство за следдипломна квалификация по 
специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. 
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза. 

Биляна Михайлова Бояджиева, образова-
ние – висше, образователно-квалификационна 
степен – магистър, специалност – международен 
туризъм, с професионална квалификация – ма-
гистър по туризъм; 4. Клас „Съдебно-икономи-
чески експертизи“; вид: 4.1. Съдебно-счетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа 
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза. 

Нели Петкова Гагашева, образование – висше, 
образователно-квалификационна 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 финансово-ценови експертизи; 4. 
Клас „Съдебно-икономически експертизи“; вид: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза. 

Пейчо Герганов Петков, образование – висше, 
специалност – ОПУП, квалификация – иконо-

мист по промишлеността – химия и металургия; 
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза. 

Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше, 
специалност – счетоводна отчетност, квалифика-
ция – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически 
експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна екс-
пертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа 
експертиза. 

Маргарита Миткова Попова, образование –  
висше, образователно-квалификационна сте-
пен – магистър, специалност – финанси, професи-
онална квалификация – магистър по икономика; 
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“; 
вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. 
Съдебна финансово-икономическа експертиза; 
4.3. Съдебно-стокова експертиза. 

Теодора Георгиева Стоянова, образова-
ние – вис ше, специалност – търг. бизнес и посред-
ничество, квалификация – икономист-посредник, 
трудов стаж – 17 г.; 4. Клас „Съдебно-икономи-
чески експертизи“; вид: 4.2. Съдебна финансово-
икономическа експертиза.

Борис Атанасов Борисов, образование – вис-
ше, специалност – счетоводна отчетност, ква-
лификация – икономист-счетоводител; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебно-счетоводна експертиза. 

Нели Петкова Вълчева – образование – висше, 
специалност – счетоводство и контрол; счетовод-
ство на предприятието, квалификация – иконо-
мист-счетоводител, втора специалност – финанси; 
трудов стаж – 5 г., 4 м.; месторабота – ЕТ „Бизнес 
консулт – Нели Вълчева“ – управител; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. 
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза. 

Добрин Тодоров Василев – образование – вис-
ше, специалност – счетоводство и контрол; трудов 
стаж – 5 години; месторабота – Счетоводна къща 
„Фини & Добрин Василев“ – счетоводител; 4. 
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза. 

Пепа Георгиева Пашова – образование – вис-
ше, специалност – икономист по строителство-
то, втора специалност – съдебно-счетоводни 
експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота –  
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – АД – водещ 
одитор в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. 
Клас „Съдебно-икономически експертизи“, Вид: 
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза. 

Михаил Василев Михайлов – образование –  
висше, специалност – счетоводна отчетност; до-
пълнителна квалификация – специализация на 
финансови ревизори; трудов стаж – 40 г., като 
вещо лице – 21 г.; 4. Клас „Съдебно-икономиче-
ски експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна 
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа 
експертиза. 

Тошка Василева Георгиева – образование –  
вис ше, специалност – счетоводна отчетност; 
допълнителна квалификация – Организация 
и методология на счетоводната отчетност в 
промишлеността; трудов стаж – 7 г.; 4. Клас 
„Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. 
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Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдеб-
но-стокова експертиза. 

Елисавета Асенова Стойкова – образование –  
висше, специалност – стопанско управление, 
допълнителна квалификация – инж. по горско 
стопанство; трудов стаж – 14 г.; 4. Клас „Съдеб-
но-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна 
финансово-икономическа експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

Николина Нейчева Манолова, образование –  
висше, специалност – промишлено и гражданско 
строителство, квалификация – строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство, 
лиценз от агенция за приватизация „Оценка на 
недвижими имоти“; оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“.

Станка Панайотова Дженева-Динева, образо-
вание – средно специално, строителен техникум, 
специалност – строителство и архитектура, квали-
фикация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. 
Съдебна инженерно-технологична експертиза; 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.

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 инженерно-технически експертизи“, видове: 
5.1. Съдебна инженерно-техническа 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 
инженерно-техническа 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 – инженер-земеустроител; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Жанка Димова Михайлова-Колева, образова-
ние – средно специално, строителен техникум, 
специалност – строителство и архитектура, квали-
фикация – техник по строителство и архитектура; 
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 експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи.

Атанас Иванов Димов, образование – висше, 
специалност – горско стопанство, квалифика-
ция – инженер по горско стопанство, строителен 
техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“; видове: 5.1. Съдебна инженерно-
техническа експертиза; 5.5. Съдебна строител-
нотехническа експертиза.

Валентина Борисова Илиева-Димова, обра-
зование – висше, специалност – земеустройство, 
квалификация – инженер- земеустроител, оценка 
на недвижими имоти, оценител на земеделски 
земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“; видове: 5.1. Съдебна инженерно-
техническа експертиза; 5.5. Съдебна строител-
нотехническа 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 
инженерно-технически експертизи“; видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Станчо Колев Станчев, образование – висше, 
специалност – ДВГ, квалификация – машинен ин-
женер, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас 
„Съдебни инженерно-технически експертизи“; 
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа екс-
пертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Мирослав Георгиев Минев, образование –  
вис ше, специалност – ДВГ, квалификация – ма-
шинен инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-
технически експертизи“; вид: 5.2. Съдебна авто-
техническа 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 инженерно-технически експертизи“, вид: 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Иван Илиев Банев, образование – висше, 
специалност – промишлено и гражданско строи-
телство, квалификация – строителен инженер по 
промишлено и гражданско строителство, оценка 
на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженер-
но-технически експертизи“; видове: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа 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 инженерно-технически експерти-
зи“; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа 
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична 
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 
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отчетност с квалификация – икономист-счетово-
дител, експерт-оценител 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, автоексперт-оценител, 
автотехническа експертиза, оценка на машини 
и съоръжения; 5. Клас „Съдебни инженерно-
технически експертизи“; видове: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа 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 инженерно-техни-
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 инженерно-технически експертизи“; 
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа екс-
пертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

Пейо Генчев Даскалов, образование – полу-
висше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
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 инженерно-технически експертизи“, 
вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Иво Иванов Узунов, образование – висше, спе-
циалност – изчислителна техника, специалност 
ПС, квалификация – инженер по радиоелектро-
ника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-тех-
ническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-
техническа 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 – инженер-земеустроител, оценител на 
земеделски земи.

Константин Михайлович Якубович, образова-
ние – висше, специалност – архитектура; 5. Клас 
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Павлина Костова Колева, образование – вис-
ше, специалност – промишлено и гражданско 
строителство, квалификация – строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически 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 инженерно-технически 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-
но-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Николай Христов Христов, образование – вис-
ше, образователно- 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 
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. 
Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна 
компютърно-техническа експертиза.

Йордан Парушев Господинов, образова-
ние – висше, специалност – земеустройство, 
квалификация – инженер-земеустроител, 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 инженерно-технически експертизи“, вид: 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.

Йордан Георгиев Събев, образование – висше, 
специалност – пожарна безопасност и техника; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Пламен Илиев Василев, образование – висше, 
специалност – пожарна безопасност и техника; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Георги Господинов Георгиев, образование –  
вис ше, специалност – геодезия, фотограметрия 
и картография, квалификация – инженер по ге-
одезия, фотограметрия и картография, вписан в 
регистъра на лицата, правоспособни да извършват 
дейности по кадастъра; Клас „Съдебни инженер-
но-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа 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 
оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съ-
дебна строителнотехническа експертиза.

Димитър Тодоров Игнев, образование – висше, 
специалност – промишлена топлотехника, квали-
фикация – машинен инженер; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. 
Съдебна строителнотехническа експертиза.

Ивелин Красимиров Кръстев, образование –  
висше, образователно-квалификационна сте-
пен – професионален бакалавър, специал-
ност – автотранспортна и земеделска техника, 
професионална квалификация – учител и ин-
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структор за обучение на водачи на МПС, кат. „С“ 
и „Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа 
експертиза.

Николай Иванов Петров, образование – висше, 
образователно-квалификационна 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; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. 
Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Бойчо Гочев Узунов, образование – висше, 
специалност – автоматизация на производството, 
удостоверение за повишаване на квалификацията 
по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас 
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, 
видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа 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 
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна 
строителнотехническа експертиза.

Ренета Тодорова Реванска, образование – вис-
ше, образователно-квалификационна степен – ма-
гистър, специалност – електротехника и финанси, 
квалификация – електроинженер с педагогиче-
ска правоспособност и икономист, сертификат 
за оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженер-
но-технически 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 инженерно-тех-
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 инженерно-технически експертизи“, 
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза. 

Стоян Георгиев Тенев, образование – висше, 
специалност – транспортна техника и техноло-
гии; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Стоян Колев Тенев, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически 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-
нерни-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебна 
пожаротехническа експертиза.

Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 

5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Кольо Димитров Петров, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически 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 инженерно-технически експертизи“, вид: 
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.

Нелиян Николаев Цонев, образование – висше, 
специалност – електроника и автоматика; 5. Клас 
„Съдебни инженерно-технически експертизи“, 
вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.

Пламен Иванов Сулаков, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Николай Христов Георгиев, образование – вис-
ше, специалност – пожарна и аварийна безопас-
ност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Веселин Георгиев Атанасов, образование – вис-
ше, специалност – пожарна и аварийна безопас-
ност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Иван Георгиев Динев, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Янко Боянов Боянов, образование – висше, 
специалност – пожарна и аварийна безопасност; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа 
експертиза.

Венцислав Панев Димитров, образование –  
висше, образователно-квалификационна сте-
пен – магистър, специалност – машиностроител-
ни технологии и мениджмънт, професионална 
квалификация – машинен инженер-мениджър; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“, вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа 
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична 
експертиза 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза.

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 – кат. „С“; 
трудов стаж – 7 г.; месторабота – „Драйвкар“ –  
ЕООД – управител; 5. Клас „Съдебни инженер-
но-технически 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 инженерно-технически експер-
тизи“; вид: 5.5. Съдебна строителнотехническа 
експертиза. 
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Димитър Иванов Бъчваров – образование – 
висше, специалност – офицер от РТВ – военен 
инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; 
трудов стаж – 14 г.; 5. Клас „Съдебни инженер-
но-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна 
инженерно-техническа експертиза. 

Петьо Благоев Гицов – образование – висше, 
специалност – строителство на жп линии, пътища 
и мостове; трудов стаж – 22 г.; 5. Клас „Съдебни 
инженерно-технически експертизи“; вид: 5.5. Съ-
дебна строителнотехническа експертиза. 

Калоян Христов Куцаров – висше, специал-
ност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за ПВО във 
факултет на ПВО и КИС; квалификация – компю-
търни системи и технологии; трудов стаж – 11 г.; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа 
експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа 
експертиза. 

Георги Христов Карамарков – висше, специал-
ност – съдебни инжинерно-технически експертизи 
и техническа безопасност; 5. Клас „Съдебни инже-
нерно-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна 
инженерно-техническа експертиза. 

Христо Георгиев Георгиев, образование – вис-
ше; специалност – транспорт и енергетика; допъл-
нителна квалификация – Автоексперт – ТУ – Со-
фия; трудов стаж – 18 г.; стаж като вещо лице – 5 г.; 
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“; вид: 5.2. Съдебна автотехническа експер-
тиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа 
експертиза. 

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Иван Тотев Иванов, образование – висше, 

специалност – зооинженерство, квалификация –  
зоо инженер. 

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. Съдебно-зоологическа експертиза.

Георги Янков Стойчев, образование – вис-
ше – зоотехника и ветеринарна медицина, спе-
циалност – зооинженерство; трудов стаж – 20 г.; 
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“; вид: 
6.2. Съдебно-зоологическа 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. 
Съдебно-химическа експертиза.

Мая Иванова Кичева – образование – висше, 
Биологически факултет; специалност – моле-
кулярна и функционална биология, месторабо-
та – „Проген“ – ООД – София; заемана длъж-
ност – управител и експерт; трудов стаж – 24 г.; 
трудов стаж като вещо лице – 10 г.; 7. Клас 
„Експертизи на материали, вещества и изделия“; 
7.1. Съдебно-химически 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. Съдебна 
агротехническа експертиза.

Добромир Илиев Димитров, образование – вис-
ше, специалност – ветеринарна медицина, трудов 
стаж – 28 г., месторабота ОДБХ – Ямбол, главен 
инспектор; 8. Клас „Съдебни селскостопански 
експертизи“, видове: 8.1. Съдебна ветеринароме-
дицинска 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 оцени-
телска 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 – средно 

специално, техникум по механотехника, специал-
ност – 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, 
образователно-квалификационна степен – ма-
гистър, специалност – социални дейности, про-
фесионална квалификация: социални дейности и 
счетоводство на предприятието/икономист-счето-
водител, сертификат за експерт по финансови и 
социални проблеми и експерт-оценител на ДМА 
в медицинските учреждения; 11. Клас „Други 
съдебни експертизи“ – социално-икономически 
експертизи.

Ангел Димитров Янчев, образование – средно 
професионално-техническо училище по строител-
ство, майсторско свидетелство от Националната 
занаятчийска камара за занаят – бижутерство. 

Мая Иванова Кичева, 11. Клас „Други съдебни 
експертизи“; 11.1. Молекулярно-генетична иден-
тификация и определяне произход на животни и 
пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход 
на хранителни продукти, суровини и фуражи, 
включително генномодифицирани организми 
(ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. 
Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2. 

Надежда Иванова Димитрова, образование –  
висше, образователно-квалификационна сте-
пен – магистър, специалност – социални дей-
ности, магистърска програма – управление на 
институциите за социална работа и удостоверение 
за достъп до класифицирана информация; 11. 
Клас „Други съдебни експертизи“.
2618
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10. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 7, 
т. 14 от Закона за гарантиране на влоговете в банките обнародва:

Отчет за финансовото състояние на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
към 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

Oбщо активи 1 084 714 1 396 151

– Парични средства и парични еквиваленти 698 081 650 996

– Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 10 406 22 664

– Вземания от банки по суброгация 375 494 720 584

– Имоти и оборудване 572 645

– Нематериални и други активи 161 1 262

Oбщо пасиви 1 191 820 1 703 986

– Привлечен ресурс 1 172 142 1 682 143

– Задължения по гарантирани влогове 17 538 20 169

– Финансиране на административни разходи 1 546 1 129

– Други задължения 594 545

Нетни пасиви (107 106) (307 835)

Отчет за резултата от дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за годината, 
приключваща на 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

Резултат за годината 200 902 148 797

– Премийни вноски 164 075 158 331

– Доходи от инвестиции (2 670) (762)

· Приходи от лихви по ДЦК 206 629

· Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК (6)

· Разходи за лихви по депозити и разплащателни сметки (2 876) (1 385)

– Приходи/разходи по гарантирани влогове в банка с отнет лиценз 72 714 24 311

– Лихви по привлечени средства (33 217) (33 215)

– Други нетни доходи/загуби - 132

– Приходи от финансиране на административни разходи 2 756 2 606

– Общи административни разходи (2 756) (2 606)

Други компоненти на нетните активи

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине през Отчета за резултата от 
дейността

(173) (550)

– Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи, отчитани 
по справедлива стойност през друг всеобхватен доход

(181) (543)

· Загуби, възникнали от преоценки през годината (181) (543)

– Актюерска загуба 8 (7)

Общо всеобхватен резултат за годината 200 729 148 247

Председател на УС на ФГВБ: Главен счетоводител:
М. Матев Я. Славчева
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10а. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 136, 
ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници обнародва:
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Отчет за финансовото състояние на Фонда за преструктуриране на банки
към 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

Активи

– Парични средства в банка 545 720 409 835

Общо активи 545 720 409 835

Пасиви - -

Нетни активи 545 720 409 835

Отчет за резултата от дейността на Фонда за преструктуриране на банки за годината, 
приключваща на 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

2019 г. 2018 г.

Годишни вноски 137 258 121 956

Разходи за лихви по депозити и разплащателни сметки (1 373) (905)

Резултат за годината 135 885 121 051

Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на банки за годината, 
приключваща на 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

 2019 г. 2018 г.

Парични потоци от основна дейност

– Получени годишни вноски от банките 137 258 121 956

Нетни парични потоци от основна дейност 137 258 121 956

Парични потоци от инвестиционна дейност

– Плащания, свързани с парични средства (1 373) (905)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (1 373) (905)

Увеличение на паричните средства през годината 135 885 121 051

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари  409 835  288 784

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 545 720 409 835

Отчет за промените в нетните активи на Фонда за преструктуриране на банки за годината, 
приключваща на 31 декември 2019 г.

Хил. лв.

Нетни активи 

Салдо на 1 януари 2018 г. 288 784

Резултат за годината 121 051

Общо всеобхватен резултат 121 051

Салдо на 31 декември 2018 г. 409 835

Резултат за годината 135 885 

Общо всеобхватен резултат 135 885 

Салдо на 31 декември 2019 г. 545 720 

Председател на УС на ФГВБ: Главен счетоводител:
М. Матев Я. Славчева
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