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КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ: 

№ Участие на авторите при изготвяне на ДОВОС Подпис 

1. Мариам Раффи Божилова – ръководител на експертния колектив и експерт растителен свят 
и  животински  свят, Натура 2000 

2. Ростислав Траянов Траянов - експерт – хидробиолог, растителен и животински свят 
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растителен и  животински свят; полеви проучвания 

2. Таня Йорданова Запрянова  
растителен и  животински свят 

3. ГАЛИНА ДИМИТРОВА МЕШКОВА 
растителен и  животински свят; полеви проучвания 

4. Атанас Петров Стоянов  
растителен свят; полеви проучвания 

5. Диян Желев Русев   
животински свят; полеви проучвания 

6. Константин Тодоров Стефанов 
подготовка и оформяне на графични приложения 

7. Aглика Валентинова Георгиева 
Консултант 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(попълва се от Експерти за изготвяне на доклада за оценката на степента на въздействие) 

Подписаният  Ростислав Траянов Траянов, 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност с ЕГН 7104081244, л.к. № 643527304, издадена на 
09.01.2012 от МВР гр. Варна, с постоянен адрес кв. Чайка бл. 17, вх. Б ет. 3 ап, 45 

 ( ЕГН, номер на лична карта, дата, орган и място на издаването, постоянен адрес) 

в качеството си на член на експертния колектив за изготвянето Доклад за Оценка за 
степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400kv 
от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ върху предмета и целите на·защитените зони от мрежата 
Натура 2000 (Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр.77/2002 г.,посл. изм. 
61/2015 г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. 94/2012 г.). 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
Във връзка с изготвяне на Доклад за Оценка на степента на въздействие на 
инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на засегнатите защитени 
зони. с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.7, т.4 на съответната 
Наредба (ДВ бр.73/2007), декларирам своята компетентност в областта на опазване на 
местообитанията и видовете, включени в Приложения 1 и 2 ЗБР. Отговарям на следните 
изисквания съгласно чл.9, ал.1:   

 Извършвал съм или имам опит в научна дейност и/или експертна дейност,
включително изработване на експертизи, в областта на опазване на
местообитанията и видовете, включени в Приложения 1 и 2 на ЗБР; в
потвърждение, на което прилагам списък на разработките.

 Запознат съм с изискванията на Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на
дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и ръководствата на Европейската
комисия за прилагането им;

 Не съм лично заинтересуван от реализацията на инвестиционното предложение;

 Не съм свързан с инвестиционното предложение по смисъла на Търговския закон;

 Не се намирам с възложителя или с компетентния орган, в отношения пораждащи
основателни съмнения в моето безпристрастие.

Наличието на изискванията по ал.1 удостоверявам със съответните документи, които 
задължително се прилагат към доклада по чл.23, ал.2. 

03.08.2017 г ДЕКЛАРАТОР:......................................................... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

Подписаната  Maриам Раффи Божилова, 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност с ЕГН 7603266658, лична карта № 646596456, 
издадена на 17.08.2016 г. от МВР, гр София, с постоянен адрес: София, ул. Деян Белишки 
бл. 5, ет 3, ап. 12  

в качеството си на Ръководител на експертния колектив и член на експертния колектив за 
изготвянето Доклад за Оценка за степента на въздействие на инвестиционно 
предложение за изграждане на нова ВЛ 400kv от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ върху 
предмета и целите на·защитените зони от мрежата Натура 2000 (Съгласно Закона за 
биологичното разнообразие (ДВ. бр.77/2002 г.,посл. изм. 61/2015 г.) и Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. 94/2012 г.). 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
Във връзка с изготвяне на Доклад за Оценка на степента на въздействие на 
инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на засегнатите защитени 
зони. с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.7, т.4 на съответната 
Наредба (ДВ бр.73/2007), декларирам своята компетентност в областта на опазване на 
местообитанията и видовете, включени в Приложения 1 и 2 ЗБР. Отговарям на следните 
изисквания съгласно чл.9, ал.1:   

 Извършвал съм или имам опит в научна дейност и/или експертна дейност,
включително изработване на експертизи, в областта на опазване на
местообитанията и видовете, включени в Приложения 1 и 2 на ЗБР; в
потвърждение, на което прилагам списък на разработките.

 Запознат съм с изискванията на Директива 79/409/ЕЕС на Съвета за опазване на
дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС на Съвета за съхранение на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и ръководствата на Европейската
комисия за прилагането им;

 Не съм лично заинтересуван от реализацията на инвестиционното предложение;

 Не съм свързан с инвестиционното предложение по смисъла на Търговския закон;

 Не се намирам с възложителя или с компетентния орган, в отношения пораждащи
основателни съмнения в моето безпристрастие.

Наличието на изискванията по ал.1 удостоверявам със съответните документи, които 
задължително се прилагат към доклада по чл.23, ал.2.  

03.08.2017 ДЕКЛАРАТОР: ........................................................ 
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 Д-Р МАРИАМ БОЖИЛОВА 

АВТОБИОГРАФИЯ

Име Д-Р МАРИАМ РАФФИ БОЖИЛОВА 

E-mail maniraffi@yahoo.com  

GSM 0888679873 

Дата и място на раждане 26.03.1976 Г., СОФИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

• Период (от - до) Март 2011 – до момента 

• Работодател Geo Marine Ltd. София, ул. Джеймс Баучер 99 

• Длъжност Екологичен мениджър 

• Основни дейности и
отговорности 

 Цялостна организация на работата, касаеща биологичното разнообразие

и зоните от мрежата Натура 2000; Разработване на главите, касаещи

биологичното разнообразие в доклади по ОВОС; Разработване на ДОСВ

за зони по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията;

 Планиране на полеви изследвания на биологичното разнообразие за
морски, сладководни и сухоземни организми, на базата на анализ на 
наличната информация за биоразнообразието в района на проекта, 
предмета и целите на опазване на потенциално засегнатите Натура зони и 
очакваните въздействия;  

 Определяне на средствата и оборудването, необходими за
извършване на полевите проучвания; Изготвяне и разпределение на 
бюджет за полевите проучвания;  

 Изготвяне на методология на полевите проучвания на
биоразнообразието - обекти на изследване (чувствителни, консервационно 
значими, индикаторни, често срещани видове, в зависимост от целите на 
проекта), методи на изследване, график, район на изследване (пробни 
площи, точки, трансекти) и др.;  

 Избор на подизпълнители за провеждане на полевите проучвания
(експерти, НПО, научни институти); Провеждане на инструктаж на 
полевите екипи;  

 Качествен контрол на полевите проучвания (вкл. посещения на терен)
и на получените данни; 

 Обработка и анализ на данните от полевите изследвания на
биоразнообразието; Обобщаване на данните за съществуващото 
състояние на биоразнообразието; 

 Изготвяне на скали и методики за оценка на въздействието за целите
на ДОВОС и ДОСВ; 

 Анализ и идентификация на вероятните въздействия (вкл.
кумулативни) при реализиране на даден проект върху биоразнообразието; 

 Предлагане на конкретни, изпълними и ефективни смекчаващи мерки,
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• Основни дейности и
отговорности 

 Изготвяне на ДОВОС и ДОСВ

 Планиране на полеви изследвания на биологичното разнообразие (в
зависимост от целите на конкретния проект), на базата на анализ на 
наличната/липсващата информация за биоразнообразието;  

 Участие в изготвянето на методология на полевите, съвместно с
полевите екипи; Участие в провеждането на полеви изследвания на 
биологичното разнообразие;  

 Качествен контрол на получените данни и доклади от полевите
изследвания; 

 Обработка и анализ на данните от полевите изследвания на
биоразнообразието; Обобщаване на данните за съществуващото 
състояние на биоразнообразието; 

 Анализ и идентификация на вероятните въздействия (вкл.
кумулативни) при реализиране на даден проект върху биоразнообразието; 
Предлагане на конкретни, изпълними и ефективни смекчаващи мерки, вкл. 
съгласуването им с възложителя/инженерния екип;  

 Анализ/предложения за алтернативни решения с цел минимизиране
въздействието върху биологичното разнообразие; 

 Идентифициране на възможни рискове за проектите от трети страни,
свързани с околната и социална среда, планиране на мерки за 
преодоляването им. 

• Период (от - до) Октомври 2009 - Февруари 2010  

• Работодател Институт по ботаника, БАН  

София, ул. Академик Г. Бончев бл. 21 

• Длъжност Специалист биолог 

• Основни дейности и
отговорности 

 Екологични, биологични и фитохимични проучвания на лечебни растения;

 Поддържане на ex situ колекции от защитени видове растения;

 Участие в научни конференции и семинари.

• Период (от - до) Октомври 2006 - Септември 2009  

• Работодател Институт по ботаника, БАН  

София, ул. Академик Г. Бончев бл. 21  

• Длъжност Докторант  

Тема на дисертацията: Екобиологично и фитохимично in situ и ex situ 
проучване на Rhodiola rosea L. в България  

• Основни дейности и
отговорности 

 Разработване на дисертация за придобиване на образователна и
научна степен "Доктор" 

 Анализ на наличната литература по проблемите на дисертацията;

 Избор на методи на работа;

 Провеждане на полеви проучвания за разпространението на Rhodiola
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 Д-Р МАРИАМ БОЖИЛОВА 

rosea L. в България; 

 Извършване на лабораторни анализи за съдържанието на
биологично актовни вечества; 

 Създаване и поддържане на ex situ колекции от Rhodiola rosea L.

 Участие в научни конференции и семинари;

 Екологични, биологични и фитохимични проучвания на лечебни
растения. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебно заведение СУ "Свети Климент Охридски" 

• Специалност Екология 

• Образователно-
квалификационна степен 

Магистър 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

1. Въведение в ArcGis. Пространствен анализ, ESRI Bulgaria

2. Биостатистика. Институт по ботаника, БАН

3. Статистически методи в екологията, ЦЛОЕ, БАН

4. Биотехнологични методи за ex situ опазване на биоразнообразието. Институт по ботаника, БАН

5. Култивиране на лечебни растения. Институт по ботаника, БАН

6. Въведение в изследователската работа, биологично науки, ЦЛОЕ, БАН

7. Възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса чрез европейските фондове за периода 2014-

2020 г.  Подготовка и изпълнение на проекти съфинансирани от фондове на европейския съюз, Лега 

Консултинг 

8. Наблюдение на морски бозайници по трансектен метод (от плавателен съд) или от наблюдателна

точка на сушата, по методика на SMRU (Sea Mammal Research Unit), JASCO research Ltd. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

Биологично разнообразие, първична биологична продуктивност, КПД, кръговрат на веществата, 
йонообменни адсорбционни свойства и основни педогенетични процеси в две ксеромезотермни тревни 
екосистеми в софийска област (финансиране-Фонд научни изследвания (ФНИ)) 

Биологично и фитохимично изследване на генетичните ресурси от Rhodiola rosea L. (златен корен) в 
България и устойчивото им ползване (ФНИ) 

Скрининг за лечебни и ядливи растения с антиоксидантно действие (ФНИ) 

Сравнително изследване на ценни лечебни растения от българската и украинска флора в екологично 
чисти и замърсени райони (финансиране-Европейски безвалутен обмен) 

Вътревидово разнообразие, биологично активни вещества, ресурси, подбор на перспективни 
местообитания, култивиране и устойчиво ползване на Tribulus terrestris за фармацевтичната 
промишленост (ФНИ) 
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Повишаване капацитета на младите изследователи в изучаването, опазването и устойчивото ползване 
на растителното и гъбно разнообразие в България (финансиране-Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси")  

Оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционно предложение “Нефтопровод Бургас - 
Александруполис" (клиент - ILF Beratende Ingenieure GmbH, Германия)  

Оценка на степента на въздействие, проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия 
българско-румънски участък на р. Дунав" (клиент-TRACTEBEL ENGINEERING S.A.,  Румъния) 

Оценка на степента на въздействие, проект "Газопровод Набуко" (клиент-Химкомплект Инженеринг АД, 
България) 

Консултации по околна среда за проучвателна програма за нефт и газ в четири проучвателни блока на 
сушата в Северна България: Оценка на стари щети, причинени от проведено в миналото проучвателни  
и добивни дейности върху околната среда, проучване на ограничения  за нуждите на планирането на 
сеизмичните работи (клиент-Moesia Oil & Gas Ltd., Ирландия)  

Оценка на степента на въздействие, проект "Газопровод Набуко Запад" (клиент-Consortium SAIPEM, 
Италия & ILF Consulting Engineers, Германия)  

Оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционно предложение "Газопровод Южен поток", 
морска част (клиент-URS Infrastructure and Environment, Великобритания)  

Moниторинг на околната среда на сушата и в морето по време на предстроителната и строителната 
фаза на инвестиционно предложение "Газопровод Южен поток", морска част (клиент-South Stream 
Transport B.V., Холандия)  

Екологична оценка на Общия устройствен план на община Брацигово (клиент-община Брацигово) 

Екологична оценка на Общия устройствен план на община Мизия (клиент-община Мизия) 

Екологична оценка на Общия устройствен план на община Сливо поле (клиент-община Сливо поле) 

Оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционно предложение за изграждане на “Къщи 
за гости и ресторант в поземлен имот № 017009 по КВС на с. Кленовик“, община Радомир, област 
Перник 

ПУБЛИКАЦИИ
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Чужди езици: (по петобална скала) 

ЕЗИК ПИСМЕН ГОВОРИМ 

АНГЛИЙСКИ 5 4 

РУСКИ 5 4 
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PE<l>EPEHUIIIfl 3A ,Q06PO 1113nbflHEHIIIE 

H8CT07lll.\8T8 pecpepeHL.Ill17l ce l!13A8B8 H8 M8pl!18M P8cpcpl!1 6mKl!1JlOB8 , ErH 
7603266658, B ysepeHl!le H8 TOB8 , Lte K8TO 48CT OT eKll1n8 H8 rEOMAPlllH EOO,D,, CbC 
ce,Q8Jll!1Ll.\e l!1 8,Qpec H8 ynp8sneHll1e : rp. Cocpl!17!, 6yn. ,D,>KeiiiMc 68Y4bp 99 er. 1 8n.4. , ElllK 

175443968, npe,QCT8BJl7lB8HO or Ynp8Bli1Ten7! AOL.I . A-P B8neHTl!1H reoprl!les , e Y48CTB8Jl8 s 
p83p860TB8Hero H8 cne,QHl!lTe AOKJl8Al!1 no OBOC, ,D,OCB l!1 EO Cbrll8CHO l!13l!1CKB8Hl!1m8 H8 
38KOH8 38 On83B8He H8 OKOJlH8T8 cpeg8 , CbOTBeTHl!lTe nO,Q38KOHOBl!1 HOpM8Tl!1BHl!1 8KTOBe l!1 
esponeiiiCKOTO 38KOHOA8TeJlCTBO, B T.4 . B Tp8HCrp8Hl!14eH KOHTeKCT: 

1. ,D,oKJl8A 38 OBOC ll1 ,D,OCB no npoeKT "Tpb6onpoBOA 38 cypos Hecpr 6ypr8c
AneKC8H,Qpynonl!1c" - 2011 r. 

2. ,0,0KJl8A 38 OBOC [11 ,D,OCB no npoeKT "MopCKl!l r830npOBOA fO>KeH noTOK-
6bm8pCKl!1 Y48CTbK" - 2013 r. 

3. ,D,oKJl8A 38 OBOC l!1 ,D,OCB 38 l!lHBeCTl!ll...ll!lOHHO npegno>KeHl!le , ll13rp8>K.Q8He H8 
Tp8H3l!1TeH r83onposog HA6YKO, H8 repl!1TOpl!17!T8 H8 Peny6nl!1K8 6bm8pl!17!" -
2013 r. 

4. ,0,0KJl8A 38 OBOC ll1 ,D,OCB 38 l!lHBeCTl!ll...ll!lOHHO npegno>KeHl!le "Kbll.\l!l 38 rocTl!l l!1 
pecrop8HT s no3eMneH l!lMOT NQ 017009 no KBC H8 c. KneHOBl!lK", o6Ll.\l!1H8 
P8AOMV1p, o6n8cT nepHl!lK" - 2015 r. 

5. ,D,oKJl8A 38 EO ll1 ,D,OCB H8 OYn H8 06Ll.\li1H8 Mll13ll17l - 2015 r. 

6. ,D,oKJl8A 38 EO l!1 ,D,OCB H8 OYn H8 06Ll.\li1H8 Cnli1BO none - 2015 r. 

B p8MKl!1Te H8 npoeKTl!lTe M. 6o>Kl!1JlOB8 yYacrsa s pa3pa6orsaHeTo Ha p83genli1Te or 

,D,OBOC ll1 EO, Kac8ell.\ll1 6ll1op83Hoo6pa3ll1eTo, K8KTO ll1 s pa3pa6oTB8HeTo H8 ,D,OCB. 
M. 6o>Kl!1JlOBa l!13nbllHl!1 38AbJl>KeHl!17!Ta Cl!l npocpecl!10H8JlHO l!1 s cpoK. 

/f. 

/Ynpas61:r,e Ha rEOMAPlllH 0,0, I 
?:.".-·· 



П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А  А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

1. Име, презиме, фамилия: Ростислав Траянов Траянов 

2. Дата на раждане: 08.04.71 г.  

3. Образование:

Институция 

(От дата – до дата) 

Диплом/и, придобита специалност 

СУ Климент Охридски 

1989-1994  

Магистър, Хидробиология и опазване на водите; 1994 г.; 

Диплома Серия А-95СУ № 130703; 

4. Други умения:

5. Настояща длъжност/месторабота: Експерт по биоразнообразие, на свободна 

практика 

6. Основни квалификации: Магистър по хидробиология и опазване на водите

7. Професионален трудов стаж:

От дата – до 

дата  
Работодател Длъжност Описание на задълженията 

2016-до 

момента 

На свободна 

практика 

Експерт по 

биоразнообразие, 

Участие в изготвянето на ЕО, 

ОВОС и ДОСВ на различни 

проекти, компонент 

биоразнообразие; 

Експертна дейност; 

Май 2011 – 

2015 

ГеоМарин ООД Експерт 

биоразнообразие 

Участие в изготвянето на 

ОВОС и ДОСВ на различни 

проекти, компонент 

биоразнообразие.  

Участие в планиране, 

провеждане, анализиране и 

докладване на резултатите от 

мониторинг на околната 

среда.  

Май 1996 – 

cептември 

1997 

БШПОБР 

(Българо-

Швейцарска 

програма за 

опазване на 

биоразнообрази

ето)  

Експерт по 

биоразнообразие по 

проект „Северни 

крайбрежни влажни 

зони” 

Полеви проучвания и 

изготвяне на доклади за 

актуалното състояние на 

популациите на дребни 

бозайници, влечуги и 

земноводни по БШПОБР за 

териториите на защитени 

местности Дуранкулашко и 

Шабленко езера и резерват 

Камчия.  



Октомври.199

4 – март 1995 

БАН, Институт 

по Океанология 

Специалист 

Хидробиолог 

Морски хидробиологични 

изследвания (морски 

зообентос и зоопланктон) - 

полеви и лабораторни 

дейности, анализ на 

резултатите.  

8. Опит в разработване на доклади по ОВОС и ЕО

От дата – 

до дата 

Доклад/обсъждане Предмет Възложител 

2015-

2016 

Екологична оценка на 

ОУП на община Мизия 

ОУП на община 

Мизия 

Община Мизия 

2015-

2016 

Екологична оценка на 

ОУП на община Сливо 

поле 

ОУП на община 

Сливо поле 

Община Сливо поле 

2015-

2016 

Екологична оценка на 

ОУП на община 

Стражица 

ОУП на община 

Стражица 

Община Стражица 

19 - 20. 

12. 2013

Обществено 

обсъждане на доклад 

по ОВОС и ДОСВ 

(с издадено 

положително решение 

по ОВОС) 

Проект "Газопровод 

Южен поток, 

Морски участък" 

Доклад по ОВОС по 

Приложение № 1 

към чл. 92 т. 1 на 

ЗООС 

URS, Великобритания 

2012 -  

2014 

Разработване на 

доклад по ОВОС и 

ДОСВ 

(с издадено 

положително решение 

по ОВОС) 

Проект "Газопровод 

Южен поток, 

Морски участък" 

Доклад по ОВОС по 

Приложение № 1 

към чл. 92 т. 1 на 

ЗООС 

URS, Великобритания 

02.2013 Обществено 

обсъждане на доклад 

по ОВОС и ДОСВ 

(с издадено 

положително решение 

по ОВОС) 

Проект "Газопровод 

Набуко" 

Доклад по ОВОС по 

Приложение № 1 

към чл. 92 т. 1 на 

ЗООС

„Химкомплект-

Инженеринг” АД, 

България 



От дата – 

до дата 

Доклад/обсъждане Предмет Възложител 

2011 -  

2013 

Разработване на 

доклад по ОВОС и 

ДОСВ 

(с издадено 

положително решение 

по ОВОС) 

Проект "Газопровод 

Набуко" 

Доклад по ОВОС по 

Приложение № 1 

към чл. 92 т. 1 на 

ЗООС

„Химкомплект-

Инженеринг” АД, 

България 

9. Научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи,

писмени консултации или екологични анализи и др. в областта на опазване на 

местообитанията и видовете, включени в Приложения № 1 и № 2 на ЗБР 

От дата – 

до дата 

Научна дейност, 

експертизи, 

консултации, 

анализи  

Предмет Възложител/Публикация/

Други 

2015-

2016 

ДОСВ на ОУП на 

община Мизия 

ОУП на община Мизия Община Мизия 

2015-

2016 

ДОСВ на ОУП на 

община Сливо 

поле 

ОУП на община Сливо поле Община Сливо поле 

2014-

2015 

Мониторинг на  

околната среда-

ръководител 

полеви екипи 

биоразнообразие 

Проект "Газопровод Южен 

поток, Морски участък" 

South Stream Transport 

BV, Холандия 

2012 -  

2014 

Разработване на 

ДОСВ 

Проект "Газопровод Южен 

поток, Морски участък" 

URS, Великобритания 

2011 - 

2013 

Участие в полеви 

проучвания; 

Разработване на 

ДОСВ 

Проект "Газопровод Набуко" „Химкомплект-

Инженеринг” АД, 

България  

2011 - 

2012 

Участие в полеви 

проучвания; 

Разработване на 

ДОСВ 

Проект "Подобряване на 

условията за корабоплаване 

в общия българско-

румънски участък на р. 

Дунав" 

Tractabel Development 

engineering S. A. 
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PE<l>EPEHUI.1s:1 3A ,Q06PO 1.13nbJlHEHI.1E 

H8cros:~~8T8 pecj:JepeHL!lt15=1 ce lt13A8B8 H8 PocTV1CI18B Tp8s:~Hos Tp8s:~Hos , ErH 
7104081244, B ysepeHlt18 H8 TOB8 , Ye K8TO Y8CT OT 8Klt1n8 H8 rEOMAPV1H EOO,D,, CbC 

ceA8Illt1~e 1t1 8Apec H8 ynp8sneHlt1e : rp . Cocj:Jlt1s:~, 6yn . ,D,>KeVIMc 58YYbp 99 er. 1 8n.4., EV1K 
175443968, npeACT8BI15=188HO OT Ynp8Blt1T8I15=1 AOL!. A-P B8I18HTlt1H reoprlt1eB, e YY8CTB8I18 B 
p83p860TB8Hero H8 cneAHlt1Te AOKI18Alt1 no OBOC, ,D,OCB 1t1 EO Cbrn8CHO lt13lt1CKB8Hlt15=1T8 H8 
38KOH8 38 On8388H8 H8 OKOI1H8T8 CP8A8, CbOTB8THlt1T8 nOA38KOHOBlt1 HOpM8Tlt1BHlt1 8KTOBe lt1 
esponeVJCKOTO 38KOHOA8T8I1CTBO, B T.Y. B Tp8HCrp8Hlt1Y8H KOHT8KCT: 

1. ,D,oKI18A 38 OBOC 1t1 ,D,OCB no npoeKT "MopcKlt1 r83onpoBOA fO>KeH noroK-
6bnr8pCKlt1 YY8CTbK" - 2013 r. 

2. ,D,oKI18A 38 OBOC 1t1 ,D,OCB 38 lt1HBeCTlt1L!lt10HHO npeAilO>KeHlt1e ., V13rp8>KA8He H8 
rp8H3lt1TeH r83onpoBOA HA5YKO, H8 replt1roplt15=1T8 H8 Peny6nlt1K8 5bnr8plt1s:~" -
2013r. 

3. ,D,oKI18A 38 OBOC 1t1 ,D,OCB 38 lt1HBeCTlt1L!lt10HHO npeAilO>KeHlt1e " Kb~lt1 38 rocr1t1 1t1 
pecrop8HT s no3eMneH lt1MOT NQ 017009 no KBC H8 c. KneHOBlt1K", o6~1t1H8 
P8AOMV1p, o6n8cT nepHV1K" - 2015 r. 

4. ,D,oKI18A 38 EO 1t1 ,D,OCB H8 OYn H8 06~V1H8 MV13lt1s:~- 2015 r. 

5. ,0,0KI18A 38 EO 1t1 ,D,OCB H8 OYn H8 06~1t1H8 Cn1t1so none- 2015 r. 

B p8MKV1Te H8 npoeKTlt1Te P. Tp85=1HOB yY8CTB8 s p83p860TB8Hero H8 p83A8Illt1Te or 
,D,OBOC 1t1 EO, K8C8e~lt1 6V1op83Hoo6p83lt1ero , K8KTO 1t1 s p83p860TB8Hero H8 ,D,OCB. 

P. Tp8s:~Hos lt13nbi1Hlt1 38Abil>KeHlt15=1T8 Clt1 npocj:Jeclt10H8I1HO 1t1 s cpoK. 

,O,OL!. A-P B8I18HTlt1H reoprlt1 /..// 

~
/ /Ynp7 Ha rEOMAPV1H : 0 




