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MHHHCTEPCTBO HA HHAHCHTE 

ATEHIH5I HO OMUECTBEHH HOP b'IKH 

3AHOBE 

.INb  PW 2017  F. 

Ha OCHOBaHi4e 'ui. 10, aji. 1 OT Hape16aTa 3a yCJIOBII$rra H pea 3a oHpejeJT5iHe 

Ha BTbHfflHH eKcriePT14 3a rlPOBepKa Ha TXHW1CKH CHeUH4II4KaUHH HPH JTh31II'H Ha 

06WecTBeHH HOpTKH (rlpileTa c HMC N2 251/08.11.2017 r., o6HapoBaHa B 

LJTp)KaBeH BCTHHK 6p. 91/14.11.2017 r.) 

HAPE)KAM: 

I. OOBPMBAM 3a BKJTIO'1BaHe B CHHCTKa Ha BTHmHHTe eKClIePT14 HO 

qjj• 229a, ai. 2 OT 3aKoHa 3a O6IIeCTBeHHTe HOp}1WH JIHUaTa, CSFJ1aCHO HpHJTO)KeHHe 

JV2 1, Hepa3reJIna 1-JacT OT HaCTOAwaTa 3anoBeJ. 

II. OTICA3BAM BIcJllO'TBaHe B CHHCTKa Ha BT3HmHHTe eKcnePT14 HO WI. 

229a, an. 2 OT 3aKoHa 3a o6WecTBeHwre  HOPE'-IKH Ha JIHUaTa, CbFJICHO flpHMoeHHe 

JV2 2, Hepa3)IeJlHaqaCT OT HCTO5IHjT 3aHoBeJ, KOHTO HC OTFOB5IT Ha 143HCKBHH5JT 

HO 'lTh 4 OT Hape6aTa 3a YCJIOB14,q.Ta H pea 3a OHpeJeJI5JHe  Ha BTHIIIHH eKcHePT14 3a 

rIPOBepKa Ha TXHHCKH CHeuH4HKauHH HH BT31IaFaHe Ha o6lIjecTBeHH HopTbKH. 

III. Biaravi Ha ,LwpeKTOpa  Ha gi4peKwu ,,EJICKTpOHHO BT311aFaHe, 

CTaH,LapTH3HpaHe H MOHHTOpHHF" ja Hy6JIHKyBa Ha HopTaJia 3a o6wecTBeHH 

HOpT'-IKH HaCTOAmaTa 3aHOBe,2I B CTOTBeTCTBHe C 14314CKBHH5IT Ha I.JT. 11, am 2 OT 

Hape6aTa 3a YCJIOB14ATa H pea 3a opejesisie Ha BTHIIIHH eKcnepTH 31 HPOBepKa Ha 

TexHHqecKH CHeUH4HKaUHH HPH B'b31IaFaHe Ha O6WeCTBCHH HopTKH. 

IV. Ha .fIHUaTa, BKJIIOHH B HpHJTO)KeHHC X9 1 H HPHJIO?KCHHe N2 2 OT 

3arioBeija ja ce 143HTH cT,o6ujeHlle 3a rJy6sIHKyBaHeTo I Ha HOCOTTeHHSI OT TAX 

CJIKTOHH apec 3a KopecHoHJeHLwsI. 
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Приложение 1 – Списък с одобрени кандидати за включването им като външни експерти по чл.229а, ал. 2 от ЗОП  

 

№ 

Имената на 

експерта съгласно 

документ за 

самоличност 

Номер 

заявление  

 

Рег. № 
Пощенски и електронен адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и др. 

Области на 

компетентност одобрени 

със Заповед РД-

48/14.11.2017г.  

Дата на 

включване 

Дата на 

изважда

не 

1 
Емил Димитров 

Димитров 
3  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

30. Телекомуникации 21.12.2017 г.  

2 
Емил Димитров 

Димитров 
4  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

21.12.2017 г. 

 

3 
Николай Любенов 

Рачински 
5  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

6. ВиК Инженерство 

21.12.2017 г. 

 



2 
 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

4 
Таня Атанасова 

Николова 
6  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

39. Право 21.12.2017 г.  

5 
Панко Стефанов 

Панков 
7  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

37. Администрация и 

управление 

21.12.2017 г. 

 

6 
Панко Стефанов 

Панков 
8  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

65. Финансов и 

икономически анализ 

21.12.2017 г. 
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7 
Катя Костадинова 

Бачева 
12  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

39. Право 

21.12.2017 г. 

 

8 
Валери Вълков 

Вутов 
14  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

33. Комуникационна и 

компютърна техника 

21.12.2017 г. 

 

9 
Валери Вълков 

Вутов 
15  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

21.12.2017 г. 

 

10 
Станимир Иванов 

Стайков 
16  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за определяне 

4. Строителни конструкции 

21.12.2017 г. 
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на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

11 
Станимир Иванов 

Стайков 
17  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 

 

12 
Александър Бойчев 

Анчев 
18  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

39. Право 

21.12.2017 г. 

 

13 
Калин Марков 

Цанов 
19  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

32. Информатика и 

компютърни науки 

21.12.2017 г. 
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14 
Калин Марков 

Цанов 
20  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

30. Телекомуникации 

21.12.2017 г. 

 

15 
Райна Иванова 

Георгиева 
21  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

59. Екология 

21.12.2017 г. 

 

16 
Надка Илиева 

Китанова 
24  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

64. Икономика профил 

Финанси 

21.12.2017 г. 

 

17 
Надка Илиева 

Китанова 
25  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

63. Икономика, профил 

Счетоводство и контрол 

21.12.2017 г. 
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външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

18 
Росица Любенова 

Македонска 
26  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 

 

19 
Пламен Николов 

Колев 
28  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

36. Социални дейности, 

социален мениджмънт, 

управление и контрол на 

условията на труд и 

социално 

предприемачество 

21.12.2017 г. 

 

20 
Георги Страхилов 

Христов 
31  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 
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21 
Георги Страхилов 

Христов 
32  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

3. Енергийна ефективност 

(професионален опит в 

извършване на обследване 

за енергийна ефективност 

и/или сертифициране на 

сгради, разработване и 

изпълнение на проекти за 

използване на 

възобновяеми енергийни 

ресурси и/или прилагане на 

енергийно ефективни 

мерки) 

21.12.2017 г. 

 

22 
Георги Евстатиев 

Миланов 
33  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

64. Икономика, профил 

Финанси 

21.12.2017 г. 

 

23 
Виолетка Станкова 

Кулева 
37  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 
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технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

24 
Виолетка Станкова 

Кулева 
38  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

4. Строителни конструкции 

21.12.2017 г. 

 

25 
Весела Георгиева 

Горанова 
39  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

6. ВиК Инженерство 

21.12.2017 г. 

 

26 
Благой Александров 

Стоянов 
40  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

56. Горско стопанство 

21.12.2017 г. 
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27 
Камен Боянов 

Спасов 
41  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за определяне 

на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

38. Електронно управление 

(професионален опит в 

областта на разработването 

или изпълнението на 

стратегии, концепции или 

проекти в областта на 

електронното управление 

и/или електронно 

правосъдие) 

21.12.2017 г. 

 

28 
Тошко Николов 

Поптолев 
44  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

65. Финансов и 

икономически анализ 

21.12.2017 г. 

 

29 
Тошко Николов 

Поптолев 
45  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за определяне 

на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

63. Икономика, профил 

Счетоводство и контрол 

21.12.2017 г. 

 

30 Милко Александров 46  Заличена информация на основание 39. Право 21.12.2017 г.  
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Тодоров чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

31 Ангел Коцев Петров 47  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

10. Инженерство, профил 

Пътно/транспортно 

строителство 

21.12.2017 г. 

 

32 
Велизар Руменов 

Руев 
52  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

65. Финансов и 

икономически анализ 

21.12.2017 г. 

 

33 
Велизар Руменов 

Руев 
53  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

64. Икономика, профил 

Финанси 

21.12.2017 г. 
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технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

34 
Атанас Марков 

Атанасов 
56  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

6. ВиК Инженерство 

21.12.2017 г. 

 

35 
Атанас Марков 

Атанасов 
57  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

5. Хидроинженерство 

21.12.2017 г. 

 

36 
Пенка Ранчова 

Тонева 
59  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

47. Медицина 

21.12.2017 г. 
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37 
Димитър Янков 

Димитров 
60  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

21.12.2017 г. 

 

38 
Васка Николова 

Каптебилова 
61  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за определяне 

на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

68. Хранително-вкусова 

промишленост 

21.12.2017 г. 

 

39 
Елисавета Стоянова 

Минчева 
63  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

39. Право 

21.12.2017 г. 

 

40 
Красимир Ботев 

Димитров 
64  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

71. Национална сигурност 

21.12.2017 г. 
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външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

41 
Димитър Георгиев 

Ангелчев 
65  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 

 

42 
Димитър Георгиев 

Ангелчев 
66  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

4. Строителни конструкции 

21.12.2017 г. 

 

43 
Хюсеин Юксел 

Юмер 
67  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 

 



14 
 

44 
Николай Петров 

Миндалов 
68  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

10. Инженерство, профил 

Пътно/транспортно 

строителство 

21.12.2017 г. 

 

45 
Калоян Василев 

Богев 
69  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

39. Право 

21.12.2017 г. 

 

46 
Иван Стефанов 

Иванов 
70  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

23. Системи за управление 

на сигурността 

(Професионален опит в 

някоя от областите: 

системите за 

видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и 

пожарогасене, системи за 

охрана, системи за контрол 

на достъпа и работното 

21.12.2017 г. 

 



15 
 

време и други подобни) 

47 
Недялко Стоев 

Стоев 
71  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

23. Системи за управление 

на сигурността 

(Професионален опит в 

някоя от областите: 

системите за 

видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и 

пожарогасене, системи за 

охрана, системи за контрол 

на достъпа и работното 

време и други подобни) 

21.12.2017 г. 

 

48 
Кремена Банкова 

Стоева 
73  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

68. Хранително-вкусова 

промишленост 

21.12.2017 г. 

 

49 
Даниела 

Любомирова Зарева 
75  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

39. Право 

21.12.2017 г. 
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технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

50 
Елена Маринова 

Цветкова 
80  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

6. ВиК Инженерство 

21.12.2017 г. 

 

51 
Хюсеин Ахмед 

Халим 
84  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

2. Строителство на сгради и 

съоръжения 

21.12.2017 г. 

 

52 
Росен Христов 

Малчев 
85  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

4. Строителни конструкции 

21.12.2017 г. 
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53 
Весела Василева 

Стайкова 
86  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

5. Хидроинженерство 

21.12.2017 г. 

 

54 
Весела Василева 

Стайкова 
87  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

6. ВиК Инженерство 

21.12.2017 г. 

 

55 
Станислав Цветанов 

Станев 
88  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

37. Администрация и 

управление 

21.12.2017 г. 

 

56 
Камелия Цанкова 

Ангелова 
90  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за определяне 

39. Право 

21.12.2017 г. 

 



18 
 

на външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

57 
Венелин Митков 

Минчев 
91  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

33. Комуникационна и 

компютърна техника 

21.12.2017 г. 

 

58 
Диана Пламенова 

Димитрова 
92  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

65. Финансов и 

икономически анализ 

21.12.2017 г. 

 

59 
Диана Пламенова 

Димитрова 
93  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

64. Икономика, профил 

Финанси 

21.12.2017 г. 
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60 
Венелин Митков 

Минчев 
94  

Заличена информация на основание 

чл. 11 ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на 

външни експерти за проверка на 

технически спецификации при 

възлагане на обществени поръчки 

50. Медицинска техника 

21.12.2017 г. 

 

 

 

 



1 

 

Приложение 2 – Списък на кандидатите, на които е отказано включване в списъка за външни експерти. 

 

№ 

Имената на 

експерта съгласно 

документ за 

самоличност 

Номер 

заявление  
Рег. № 

Пощенски и електронен адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и 

др. 

Области на 

компетентност 

одобрени със Заповед 

РД-48/14.11.2017г. 

Мотиви за отказ за 

включване на 

кандидатите 

 

Дата на 

отказ 

1 
Мариела 

Владимирова Начева 
1  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

59. Екология 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 от 

НУРОВЕПТСВОП са 

постъпили след 

предвидения срок 

21.12.2017 

г. 

2 

 

Мариела 

Владимирова Начева 

2  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

37. Администрация и 

управление 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 от 

НУРОВЕПТСВОП са 

постъпили след 

предвидения срок 

21.12.2017 

г. 

3 
 

9  
Заличена информация на 65. Финансов и 

икономически анализ 

Представените 

документи не доказват 

21.12.2017 



2 

 

 

Катя Костадинова 

Бачева 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

г. 

4 

 

 

 

Катя Костадинова 

Бачева 10  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

64. Икономика, профил 

Финанси 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

5 

 

 
11  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

62. Икономика, профил 

Икономика и 

организация на труда 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

21.12.2017 

г. 



3 

 

Катя Костадинова 

Бачева 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

6 

 

 

Васил Тодоров 

Ненов 13  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

5. Хидроинженерство 

В указания срок не са 

представени 

допълнителни 

доказателства за 

наличие на 

професионален опит 

21.12.2017 

г. 

7 

 

 

 

Владимир Петев 

Томов 

22  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

47. Медицина 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

21.12.2017 

г. 



4 

 

обществени поръчки последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

8 

 

Васил Иванов Вутов 

23  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Не са спазени 

изискванията на чл. 6, 

ал. 3 - липсва 

подписано с 

електронен подпис 

придружително писмо, 

и не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5, т. 3 от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21.12.2017 

г. 

9 

 

 

 

Росица Любенова 

Македонска 

27  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

6. ВиК инженерство 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

21.12.2017 

г. 



5 

 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

10 

 

Мартин Димитров 

Янков 

29  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

39. Право 

Не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5  от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21.12.2017 

г. 

11 
Георги Евстатиев 

Миланов 
30  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

12. Инженерство, 

профил Автоматика 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

12  34  Заличена информация на 10. Инженерство, Представените 21.12.2017 



6 

 

 

 

Красимир Ботев 

Димитров 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

профил 

Пътно/транспортно 

строителство 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

г. 

13 

 

Николай Иванов 

Шопов 

35  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

39. Право 

Не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5  от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21.12.2017 

г. 

14 

 

 

 

Иванка Спиридонова 

36  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

21.12.2017 

г. 



7 

 

Кюркиева спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

15 

 

Иванка Спиридонова 

Кюркиева 

42  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

33. Комуникационна и 

компютърна техника 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

16 

 

 

 

 

 

43  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

3. Енергийна 

ефективност 

(професионален опит в 

извършване на 

обследване за 

енергийна ефективност 

Изискуемите по чл. 5, 

ал. 5  от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи са 

изпратени след срока 

по чл. 6, ал. 3 от 

21.12.2017 

г. 



8 

 

Митко Тенев 

Димитров 

обществени поръчки и/или сертифициране 

на сгради, 

разработване и 

изпълнение на проекти 

за използване на 

възобновяеми 

енергийни ресурси 

и/или прилагане на 

енергийно ефективни 

мерки) 

НУРОВЕПТСВОП 

17 

 

 

 

Георги Евстатиев 

Миланов 49  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

18 

 

 
50  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

3. Енергийна 

ефективност 

Представените 

документи не доказват 

21.12.2017 

г. 



9 

 

 

Георги Евстатиев 

Миланов 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

19 

 

 

 

Георги Евстатиев 

Миланов 51  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

7. Електроинженерство 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

20 

 

Лазарина Георгиева 

Ангелова 

62  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

39. Право 

Не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5 от 

21.12.2017 

г. 



10 

 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21 

 

 

Любов Евгениева 

Василкова 

72  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

68. Хранително-

вкусова промишленост 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

22 

 

 

Димитър Милков 

Начев 74  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

В указания срок не са 

представени 

допълнителни 

доказателства за 

наличие на 

професионален опит 

21.12.2017 

г. 



11 

 

23 

 

 

Анна Димчева 

Андреева 76  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

36. Социални 

дейности, Социален 

мениджмънт, 

Управление и контрол 

на условията на труд и 

социално 

предприемачество 

Не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5 от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21.12.2017 

г. 

24 

 

Диляна Желязкова 

Маслинкова - Кирова 

77  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

25 

 

 

 

78  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

30. Телекомуникации 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

21.12.2017 

г. 



12 

 

Иван Христов Генов за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

26 

 

 

Нина Петрова 

Нейкова 

79  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

4. Строителни 

конструкции 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

27 

 

 

 

Нина Петрова 

81  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

21.12.2017 

г. 



13 

 

Нейкова спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

28 

 

 

Иван Христов Генов 

82  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

29 

 

Елена Маринова 

Цветкова 
83  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Не са представени 

изискуемите по чл. 5, 

ал. 5 от 

НУРОВЕПТСВОП 

документи 

21.12.2017 

г. 



14 

 

обществени поръчки 

30 

 

 

 

Станислав Цветанов 

Станев 89  

 

64. Икономика, профил 

Финанси 

Представените 

документи не доказват 

наличие на най-малко 

4 години 

професионален опит в 

заявената област, 

придобит през 

последните 10 години, 

които предхождат 

подаването на 

заявлението 

21.12.2017 

г. 

31 

 

Венцислав Марчев 

Братухчев 

95  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

32. Информатика и 

компютърни науки 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 са представени 

след срока по чл. 6, ал. 

3 от НУРОВЕПТСВОП 

21.12.2017 

г. 

32 

 

Венцислав Марчев 96  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

31. Информационни и 

комуникационни 

технологии 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 са представени 

след срока по чл. 6, ал. 

21.12.2017 

г. 



15 

 

Братухчев определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

3 от НУРОВЕПТСВОП 

33 

 

Стефка Йорданова 

Пехливанова 

97  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

В указания срок не са 

представени 

допълнителни 

доказателства за 

наличие на 

професионален опит 

21.12.2017 

г. 

34 

 

 

Стефка Йорданова 

Пехливанова 98  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

7. Електроинженерство 

В указания срок не са 

представени 

допълнителни 

доказателства за 

наличие на 

професионален опит 

21.12.2017 

г. 



16 

 

35 

 

Стефан Петров 

Георгиев 

99  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

2. Строителство на 

сгради и съоръжения 

Заявлението е 

подадено след 

изтичане на указания 

срок 

21.12.2017 

г. 

36 

 

Цветомира Петрова 

Комитова 

100  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

обществени поръчки 

6. ВиК инженерство 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 са представени 

след изтичане на 

указания срок  

21.12.2017 

г. 

37 

 

Цветомира Петрова 

Комитова 
101  

Заличена информация на 

основание чл. 11 ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за 

определяне на външни експерти 

за проверка на технически 

спецификации при възлагане на 

26. Науки за земята 

(география, геология, 

геодезия и др.) 

Документите по чл. 5, 

ал. 5 са представени 

след изтичане на 

указания срок  

21.12.2017 

г. 



17 

 

обществени поръчки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


