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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 88 от 4 май
2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната
2020/2021 година
 Решение № 294 от 30 април 2020 г.
за констатиране на неизпълнение на
т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. за
предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник
Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 4 МАЙ 2020 Г.

за определяне размера на еднократната помощ
за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на учебната
2020/2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2020/2021 година в размер 250 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3190

РЕШЕНИЕ № 294
ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.

за констатиране на неизпълнение на т. 13.1
от Решение № 501 на Министерския съвет
от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено
в землищата на с. Полковник Серафимово и
гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
(ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за задълженията и договорите, т. 13.1
от Решение № 501 на Министерския съвет от
11 юли 2014 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Констатира:
1.1. Неизпълнение на т. 13.1 от Решение
№ 501 на Министерския съвет от 11 юли
2014 г. за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строит елни
материали – мрамори, от находище „Фатово“,
разположено в землищата на с. Полковник

Серафимово и гр. Смолян, община Смолян,
област Смолян, за сключване на концесионен договор с „Виастройинженеринг“ – ООД,
Смолян.
1.2. Обективна невъзможност за изпълнение
на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския
съвет от 11 юли 2014 г. поради заличаване
на търговското дружество, определено за
концесионер.
2. Находище на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори,
„Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община
Смолян, област Смолян, да бъде включено
в Списъка на подземните богатства с установени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона
за подземните богатства в 30-дневен срок от
влизането в сила на решението.
3. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела,
свързани с решението.
4. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3176

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
(Одобрено с Решение № 506 от 19 юли 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от 16 април
2020 г.)
МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА
КОРПОРАЦИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Решение № 273
Изменение на Учредителния договор на
Корпорацията
Като се има предвид, че Съветът на директорите в своя доклад от 4 юни 2018 г.
препоръчва изменение на член II, раздел 2,
буква в), подточка ii) от Учредителния договор
на Корпорацията, както е изложено по-долу;
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Като се има предвид, че Председателят на
Управителния съвет е поискал от Секретаря
на Корпорацията да внесе предложението на
Съвета на директорите в Управителния съвет;
Като се има предвид, че намерението
на страните членки е настоящото решение,
озаглав ено „Изменение на Учредителни я
договор на Корпорацията“, и предложеното
решение, озаглавено „Общо увеличение на
капитала 2018 г.“, да бъдат приети едновременно и по този начин да се постигне желаната
връзка между тях;
С настоящото поради горното Управителният съвет реши, че:
1. Ч лен II, раздел 2, буква в), подточка ii) на
Учредителния договор на Корпорацията
се изменя, както следва:
„Раздел 2. Основен капитал
в) ii) при всеки друг случай с мнозинство от осемдесет и пет процента от
общия брой на гласовете.“
2. В с ъ о т в е т с т вие с ч лен V I I , бу к в а
в) горепосоченото изменение ще влезе в
сила за всички страни членки от датата, на която Корпорацията удостовери
с формално съобщение, адресирано до
всички страни членки, че: i) предложеното решение, озаглавено „Общо увеличение на капитала 2018 г.“, е влязло
в сила; и ii) три пети от Управителите,
упражняващи осемдесет и пет процента
от общия брой на гласовете, са приели
изменението.
(Прието на 16 април 2020 г.)
3131

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-36
от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2020 г.)
Параграф единствен. В чл. 14, ал. 2 запетаята след думите „дипломатически представителства“ се заменя със съюза „и“ и думите
„и на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
се заличават.
Министър:
Младен Маринов
3157

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 8
от 27 април 2020 г.

за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на
пристанищата
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията, на които трябва да отговарят
преместваемите обекти, информационните,
рекламните и монументално-декоративните
елементи, както и редът и условията за поставянето им на територията на пристанищата.
(2) С наредбата се определя и редът за
съставяне и връчване на констативните актове по чл. 112т, ал. 2 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища
и п ристанищата на Реп ублика Бъ лгари я
(ЗМПВВППРБ), за подаване на възражения
срещу тях и за принудително премахване
на обекти, когато заповедта на капитана на
съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно
в определения за това срок.
(3) Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и
граничнополицейските пристанища.
Чл. 2. На територията на българските
пристанища може да се поставят:
1. преместваеми обекти, пряко свързани
с технологичния процес по предоставяне на
пристанищни услуги;
2. преместваеми обекти, пряко свързани
с дейността по постигане сигурността на
пристанището;
3. преместваеми увеселителни обекти;
4. преместваеми обекти за търговски и
други обслужващи дейности;
5. информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне
на пристанищни услуги или с дейността по
постигане сигурността на пристанището;
6. рекламни елементи;
7. монументално-декоративни елементи.
Чл. 3. (1) Обектите по чл. 2 може да бъдат
поставяни на територията на пристанищата въз
основа на издадено разрешение за поставяне и
в съответствие със схема за поставяне, която
е неразделна част от разрешението.
(2) Поставянето на преместваеми обекти
се разрешава само ако не се надвишават
установените в специализирания подробен
устройствен план на пристанището устрой-

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ствени показатели – плътност на застрояване,
коефициент на интензивност на застрояване,
и не се намалява определената минимална
озеленена площ.
(3) Не е необходимо издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
и информационни елементи, които са предвидени в одобрен инвестиционен проект и
са включени в издадено въз основа на него
разрешение за строеж.
Чл. 4. (1) Обектите по чл. 2 се свързват
със съществуващите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура с временни
връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.
(2) С разрешението за поставяне на обект
по чл. 2 се разрешава и свързването му със
съществуващите мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Раздел II
Изисквания, на които трябва да отговарят
преместваемите обекти, информационните,
рекламните и монументално-декоративните
елементи на територията на пристанищата
Чл. 5. (1) Обектите по чл. 2 трябва:
1. да са поставени в съответствие с даденото разрешение за поставяне;
2. да съответстват на предназначението на
пристанището (съответно пристанищния терминал) и на функционалното предназначение
на зоната от пристанището (съответно пристанищния терминал), в която са поставени;
3. да отговарят на действащите норми за
безопасност;
4. да се поддържат в добро техническо и
естетическо състояние;
5. да не затрудняват или препятстват нормалното ползване на елементите на пристанищната инфраструкту ра, в това число
хидротехническите пристанищни съоръжения
за приставане, престояване и обслужване на
кораби, контролно-пропускателните пунктове
на пристанището (съответно пристанищния
терминал), вътрешнопристанищните автомобилни и железни пътища;
6. да не застрашават сигурността на пристанището;
7. да не създават опасност за осъществяваните на пристанището (съответно пристанищния
терминал) технологични процеси;
8. да не затрудняват или препятстват нормалното функциониране на средствата за
навигационно осигуряване;
9. да не създават опасност от замърсяване
на околната среда, в това число и шумово
замърсяване.
(2) Преместваеми обекти, информационни,
рекламни и монументално-декоративни елементи, с изключение на информационните
табла по чл. 10, ал. 2, т. 4 и по чл. 11, ал. 2
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от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията
за експлоатационна годност на пристанища
и специализирани пристанищни обекти (ДВ,
бр. 96 от 2013 г.), не може да бъдат поставяни върху стационарните хидротехнически
пристанищни съоръжени я за приставане,
престояване и обслужване на кораби, както
и върху или в непосредствена близост до
плаващите хидротехнически пристанищни
съоръжения, които служат за връзка между
кораба и брега. Счита се, че обектът е в непосредствена близост, ако се намира в зоната
на закрепване на плаващото хидротехническо
пристанищно съоръжение към брега, на преходния мост или на подхода към него или на
такова разстояние от тях, че създава пречки
за безопасното използване, обслужване или
поддържане на съоръжението.
(3) Забранено е използването на устройства
за озвучаване на рекламни елементи, както
и на други устройства и технически средства
за въздействие върху човешките сетива, с
изключение на визуалното въздействие, което
е необходимо и достатъчно за възприемане
на рекламното послание.
(4) Информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи, поставяни непосредствено до или на границата на
пристанищната територия по начин, позволяващ възприемането им и от лица, които се
намират в съседни на пристанището имоти,
трябва да отговарят и на изискванията на
наредбата по чл. 13а или по чл. 56, ал. 2 от
Закона за устройство на територията, приета
от общинския съвет на общината, на територията на която е разположено пристанището
(съответно пристанищният терминал).
Чл. 6. Преместваемите обекти може да
бъдат:
1. изработени по проект;
2. контейнерен тип;
3. модулен тип.
Чл. 7. Преместваемите обекти трябва да
отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарнохигиенните норми.
Чл. 8. (1) Преместваемите обекти се поставят извън трасетата и сервитутните зони
на линейните инженерни мрежи на пристанищната техническа инфраструктура.
(2) Преместваеми увеселителни обекти и
преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности може да се поставят:
1. в зоните за съпътстващи дейности на
пристанищата за обществен транспорт;
2. извън оперативната зона на пътническите
терминали и терминалите за обработване на
ро-ро товари в пристанищата за обществен
транспорт;
3. извън оперативната зона на пристанищата по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ.
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Чл. 9. Информационни елементи са фирмените надписи, информационните и информационно-указателните табели или табла.
Чл. 10. (1) Фирменият надпис като информационен елемент може да съдържа само
наименованието, търговската марка и/или
дейността на:
1. собственика на пристанището (съответно
пристанищния терминал);
2. пристанищен оператор, получил достъп
до пазара на пристанищни услуги на пристанището (съответно пристанищния терминал);
3. лице, извършващо съпътстваща дейност
на пристанището.
(2) Фирмените надписи се изписват на български език, като може да бъдат дублирани
и на английски или друг език.
(3) Фирмените надписи може да бъдат
поставяни само:
1. върху стени, козирки или навеси, непосредствено принадлежащи към обекта, в който
лицето по ал. 1 извършва своята дейност;
2. по фасадите и върху покривите на административните сгради и покритите складове;
3. върху преместваеми обекти.
(4) Не се допуска:
1. поставеният върху козирка или навес
фирмен надпис да ги надвишава с повече
от 1 m;
2. поставеният върху козирка или навес
или по фасадата на сграда фирмен надпис да
закрива отвори по фасадата;
3. поставеният по фасадата на сграда фирмен надпис да се издава на повече от 1,50 m
от фасадата.
Чл. 11. (1) Информационните и информационно-указателните табели и табла не може да
служат за излъчване на рекламни послания.
(2) По отношение на информационните
табла по чл. 10, ал. 2, т. 4, чл. 11, ал. 2 и чл. 43
от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията
за експлоатационна годност на пристанища
и специализирани пристанищни обекти се
прилагат посочените в същите разпоредби
изисквания.
(3) Информационните и информационноуказателните табели и табла извън тези по
ал. 2 се изписват на български език, като може
да бъдат дублирани и на друг език.
(4) Информационните елементи по ал. 1
не може да бъдат поставяни:
1. върху елементи от системата за регулиране на движението на територията на
п рис танищет о (съо т вет но п рис та н ищ н и я
терминал) или по начин, възпрепятстващ
тяхното възприятие;
2. върху съоръжения – част от пристанищната техническа инфраструктура на електроснабдяването, върху които е разрешено
поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
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3. върху дървета.
Чл. 12. (1) Рекламните елементи не може
да бъдат поставяни:
1. в оперативната зона на пристанището
(съответно пристанищния терминал);
2. върху елементи от системата за регулиране на движението на територията на
п ристанищет о (съо т вет но п риста нищ ни я
терминал) или по начин, възпрепятстващ
тяхното възприятие;
3. върху съоръжения – част от пристанищната техническа инфраструктура на електроснабдяването, върху които е разрешено
поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
4. върху дървета;
5. върху монументално-декоративни елементи или във визуалния обсег на възприятието им;
6. върху фасади на сгради, по които има
отвори.
(2) Върху покривите на сградите може
да бъдат поставяни само ажурни рекламни
елементи.
(3) Рекламните елементи на територията на
пристанищата не може да бъдат използвани
за излъчване на забранена със закон реклама.
(4) Рекламните елементи не може да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или
движещи се светлини. Въртене на рекламни
пана (скрол система), позволяващо смяната
на няколко рекламни визии, е допустимо при
условие, че въртенето се извършва не по-често
от 8 секунди.
Чл. 13. (1) Монументално-декоративните
елементи служат за общо оформяне на пространството и за обозначаване на значими
събития за страната, за общината, на чиято
територия е разположено пристанището (съответно пристанищният терминал), или за
сектора на водния транспорт и не може да
излъчват рекламни послания или да служат
за търговска дейност.
(2) Монументално-декоративните елементи
може да бъдат свободно стоящи или паметни
плочи върху фасади на сгради.
(3) Монументално-декоративните елементи
се изработват по проект, изготвен от лице с
проектантска правоспособност по смисъла
на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а
в частта относно обемно-пластичното решение – от скулптор.
(4) Монументално-декоративни елементи
не може да бъдат поставяни в оперативната
зона на пристанища за обществен транспорт,
на които се извършва обработване на товари, на терминали от такива пристанища,
на рибарски пристанища и пристанища със
специално предназначение.
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Раздел III
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни
и монументално-декоративни елементи на
територията на пристанищата
Чл. 14. (1) Разрешение за поставяне се
издава от:
1. директора на съответната териториална
дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и капитан на пристанището – за обектите по чл. 2, т. 1, 2 и 5;
2. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
оправомощено от него лице – за обектите по
чл. 2, т. 3, 4, 6 и 7.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2:
1. заявлението за осъществяване на административно обслужване може да бъде подадено
и чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
2. всички подготвителни действия и актове
в рамките на образувано административно
производство за издаване на разрешение за
поставяне, включително изготвянето на проекта на разрешение, се осъществяват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 15. (1) Разрешението за поставяне
на преместваеми обекти, информационни и
рекламни елементи се издава за определен
срок, както следва:
1. преместваеми обекти и информационни
елементи, пряко свързани с технологичния
процес по предоставяне на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и
обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ – за срока на действие
на одобрения план за приемане и обработване
на отпадъци на пристанището;
2. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с дейността по
постигане сигурността на пристанището – за
срока на действие на одобрения план за сигурност (съответно одобрените правила за
сигурност) на пристанището;
3. всички останали преместваеми обекти
и информационни елементи, пряко свързани
с технологичния процес по предоставяне на
пристанищни услуги – за посочения в заявлението за поставяне срок, който не може
да бъде по-дълъг от срока на валидност на
удостоверението за експлоатационна годност
на пристанището (съответно пристанищния
терминал), на територията на което се иска
поставяне;
4. преместваеми у веселителни обекти,
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи – за
посочения в заявлението за поставяне срок,
който не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Разрешението за поставяне на монументално-декоративни елементи се издава
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за определен посочен от заявителя срок или
безсрочно.
Чл. 16. (1) За издаване на разрешение за
поставяне на обект по чл. 2 се подава писмено
заявление от:
1. собственика на пристанището (съответно
пристанищния терминал);
2. пристанищен оператор, който извършва
на пристанище за обществен транспорт или на
терминал от такова пристанище пристанищни
услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ.
(2) Заявлението може да бъде подписано и
подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.
Чл. 17. (1) Заявлението трябва да съдържа:
1. данни за заявителя – наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК (съответно
код по БУЛСТАТ), електронен адрес съгласно
Закона за електронното управление и мобилен
или стационарен телефонен номер или факс;
2. в какво се състои искането, в това число:
а) вида и броя на обектите по чл. 2, за
които се иска разрешение за поставяне;
б) целта, за която ще бъдат използвани;
в) наименованието и вида на пристанището
и зоната в него, където ще бъдат поставени;
г) срока, за който се иска разрешение за
поставяне;
3. списък на приложените документи;
4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).
(2) Когато собственик на пристанището
(съответно пристанищния терминал) е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1 включват:
имената, постоянния и настоящия адрес и
ЕГН, както и електронен адрес съгласно Закона за електронното управление и мобилен
или стационарен телефонен номер или факс,
ако лицето разполага с такива. Може да бъде
предоставена и информация за наличието на
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за
достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното
управление, ако заявителят разполага с такъв.
(3) Когато заявителят е чуждестранно лице,
вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се
посочват данните, които според националното
законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.
(4) Подаденото по електронен път заявление се подписва с квалифициран електронен
подпис в съответствие с изискванията на
Закона за електронното управление.
Чл. 18. (1) Към заявлението се прилагат:
1. схема за поставяне на обекта (или обектите) по чл. 2;
2. проектът, по който е изработен обектът, а за обектите контейнерен или модулен
тип – документация, удостоверяваща съот-
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ветствието със съществените изисквания към
продуктите (декларация за съответствие от
производителя, техническо досие и т.н.);
3. мотивирано становище на инженерконструктор с пълна проектантска право
способност;
4. становище за съответствие на обекта
с правилата и нормите за пожарна безопасност, издадено от съответната регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“;
5. изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно пристанищния терминал), когато лице по чл. 16, ал. 1,
т. 2 е поискало разрешение за поставяне на
обект по чл. 2, т. 3, 4, 6 или 7;
6. пълномощното по чл. 16, ал. 2, когато
заявлението се подава от пълномощник.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 и 4 се представят в заверено от заявителя копие, а останалите – в оригинал. Схемата за поставяне
се представя в два екземпляра. Документи,
съставени на чужд език, се представят и с
точен превод на български език.
(3) Приложенията към подадено по електронен път заявление се оформят в съответствие
с изискванията на Закона за електронното
управление.
Чл. 19. (1) Схемата за поставяне се изработва в подходящ мащаб въз основа на действащия
специализиран подробен устройствен план на
пристанището и определя пространственото
разположение, точните размери, вида, типа и
предназначението на обекта по чл. 2, както
и отстоянието му от съседни елементи на
пристанищната инфраструктура.
(2) Когато за нормалното функциониране
на обекта по чл. 2 е необходимо свързване с
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на пристанището, същите се отразяват в схемата по ал. 1, като се обозначава
и мястото на свързване.
(3) Към схемата за поставяне на преместваеми обекти, информационни и рекламни
елементи се съставя таблица с данните за
всеки от обектите, за които се иска разрешение за поставяне. В таблицата се посочва
най-малко следното:
1. видът на обекта по чл. 2;
2. предназначението на обекта по чл. 2;
3. размерът на покритата площ;
4. размерът на откритата площ;
5. геодезическите координати на обекта по
чл. 2 в координатна система БГС 2005.
Чл. 20. (1) Мотивираното становище по
чл. 18, ал. 1, т. 3 следва да доказва, че конструктивното решение за конкретния обект
по чл. 2, включително относно създаването на
допълнителни натоварвания и по отношение
на носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията и засягането
на съществуващи конструктивни елементи,
не създава опасност за:
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1. намиращите се в непосредствена близост
до обекта хора, машини, съоръжения и други
елементи на пристанищната инфраструктура;
2. хора, машини и съоръжения, намиращи
се в преместваемия обект.
(2) Мотивирано становище по чл. 18, ал. 1,
т. 3 се представя за всеки обект по чл. 2, за
който е изпълнено някое от следните условия:
1. поставя се върху сграда, съоръжение
или друг елемент на пристанищната инфраструктура;
2. поставя се върху преместваем обект;
3. за поставянето му е необходим фундамент;
4. при експлоатацията на обекта поне 1
човек се намира вътре в него.
Чл. 21. (1) Когато се установи, че заявлението за издаване на разрешение за поставяне
не съответства на някое от изискванията по
чл. 17 или 18, в срок от 3 работни дни след
постъпване на заявлението заявителят се
уведомява за необходимостта да отстрани
констатираните недостатъци.
(2) Срокът за отстраняване на установените
недостатъци на заявлението е 10 работни дни.
(3) Уведомление по ал. 1 се изпраща от:
1. директора на съответната териториална
дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ и капитан на пристанището – в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 1;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – в
случаите по чл. 14, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2.
Чл. 22. Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, в
срок до 3 работни дни след постъпване на
заявлението (съответно след отстраняване
на недостатъците му) копие от образуваната
административна преписка се изпраща за съгласуване при условията и по реда на Закона
за културното наследство.
Чл. 23. (1) Разрешение за поставяне се издава в 14-дневен срок от датата на подаване
на заявлението.
(2) В случаите по чл. 21, ал. 1 срокът за
произнасяне на админист ративни я орган
започва да тече след отстраняване на нередовностите на заявлението.
(3) В случаите по чл. 22 срокът за произнасяне на административния орган се смята
съответно продължен с 14 дни.
(4) Съобщаването на издаденото разрешение за поставяне се извършва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 24. (1) Образуваното административно
производство се прекратява по искане на зая
вителя, както и в случаите по чл. 21, ал. 1,
ако нередовностите на подаденото заявление
не бъдат отстранени в срока по чл. 21, ал. 2.
(2) Актът на съответния компетентен административен орган по чл. 14, ал. 1, с който
се прекратява образуваното административ-
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но производство, се съобщава на заявителя
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Актът за прекратяване на производството може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 25. (1) Отказ да се издаде разрешение
за поставяне се постановява, когато:
1. собственикът на пристанище (съответно
на пристанищен терминал) не е дал съгласието
си за поставяне на обект по чл. 2, т. 3, 4, 6
или 7 по искане на пристанищния оператор;
2. в случаите по чл. 22 е отказано съгласуване при условията и по реда на Закона за
културното наследство;
3. видът на конкретния обект по чл. 2 не
съответства на предназначението на пристанището (съответно на пристанищния терминал);
4. видът на конкретния обект по чл. 2 не
съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от
пристанищния терминал), където се предвижда
да бъде поставен;
5. поставянето и/или използването на
конкретния обект по чл. 2 може да създаде
опасност за сигурността на пристанището, за
безопасното осъществяване на пристанищните
дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно
осигуряване.
(2) Отказът да се издаде разрешение за
поставяне се съобщава на заявителя по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Отказът да се издаде разрешение за
поставяне може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 26. (1) Разрешение за поставяне на
преместваеми обекти, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат
от корабоплавателна дейност“, се издава в
рамките на производството по одобряване на
изработения план за приемане и обработване
на отпадъци.
(2) Освен документите по чл. 23, ал. 1 от
Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за
експлоатационна годност на пристанищата и
специализираните пристанищни обекти към
представения за одобрение план за приемане
и обработване на отпадъци се прилагат и
документите по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 3, които
трябва да отговарят на изискванията по чл. 18,
ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и 3.
Чл. 27. (1) В Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се създава и поддържа
електронно досие за всеки обект по чл. 2, за
който е издадено разрешение за поставяне.
Досието може да бъде поддържано и на хартиен носител.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват следните документи:
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1. заявлението за издаване на разрешение за
поставяне и приложените към него документи;
2. уведомлението по чл. 21, ал. 2, доказателства за извършеното съобщаване и документите, представени от заявителя в изпълнение на дадените указания за отстраняване
на нередовности;
3. кореспонденцията, разменена в изпълнение на изискването на чл. 22;
4. издаденото разрешение за поставяне, схемата за поставяне, представляваща неразделна
част от него, и доказателства за извършеното
съобщаване на разрешението;
5. протоколите и проверовъчните листове от
извършени проверки по реда на Наредба № 9
от 2013 г. за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата и специализираните
пристанищни обекти, в които се съдържат
констатации относно съответния обект по
чл. 2 и доказателства за съобщаването им на
участниците в производството;
6. констативният акт по чл. 30, ал. 1 и
доказателства за връчването му;
7. възраженията по чл. 30, ал. 3;
8. заповедта по чл. 31, ал. 1;
9. подадената срещу заповедта по чл. 31,
ал. 1 жалба и влезлият в сила акт, постановен по нея;
10. констативният протокол по чл. 32, ал. 1;
11. протоколите по чл. 33, ал. 3 и чл. 35,
ал. 3;
12. описът по чл. 34, ал. 2, уведомлението по
чл. 34, ал. 3 и доказателства за връчването му.
Раздел IV
Премахване на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, поставени на територията
на пристанищата
Чл. 28. (1) Контролът по отношение на
поставените на територията на пристанищата преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни
елементи се осъществява от инспектори на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващи функции по контрол на
експлоатационната годност на пристанищата.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява в
рамките на извършваните проверки на експлоатационната годност на пристанищата.
(3) Проверка по отношение на конкретен
обект по чл. 2 може да бъде извършена и за
изясняване на факти и обстоятелства, изложени в жалба или сигнал.
Чл. 29. (1) На премахване подлежат обекти
по чл. 2, които:
1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. не отговарят на някое от изискванията
по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5 от Закона
за устройство на територията;
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3. в резултат на обстоятелства, възникнали
след поставянето им, представляват опасност
за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности
и услуги или за нормалното функциониране
на средствата за навигационно осигуряване;
4. представляват реклама, забранена със
закон.
(2) На премахване подлежат и обекти по
чл. 2, по отношение на които е изтекъл определеният в разрешението за поставяне срок.
(3) Премахването се извършва за сметка
на лицето, по чието искане е издадено разрешението за поставяне. Когато обект по чл. 2
е поставен без разрешение, премахването му
е за сметка на собственика на пристанището
(съответно на пристанищния терминал).
Чл. 30. (1) Обстоятелствата по чл. 29 се
установяват с констативен акт, съставен от
инспекторите по чл. 28, ал. 1 в 7-дневен срок
от откриването им.
(2) Констативният акт се връчва на лицето,
по чието искане е издадено разрешение за
поставяне на обекта, а в случаите на поставен
без разрешение обект – на собственика на
пристанището (съответно на пристанищния
терминал).
(3) Лицето по ал. 2 може да подаде възражение срещу констативния акт в 3-дневен
срок от връчването на акта.
Чл. 31. (1) В 7-дневен срок от връчването на
констативния акт по чл. 30, ал. 1 директорът
на съответната териториална дирекция на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището извършва
преценка на отразените в констативния акт
факти и обстоятелства, на изложените в подаденото възражение аргументи и на събраните
доказателства и издава мотивирана заповед, с
която разпорежда обектът да бъде премахнат,
или прекратява производството.
(2) Когато със заповедта по ал. 1 се разпорежда премахване на обекта, с нея се определя
и срок за доброволното є изпълнение. Ако
заповедта е постановена, защото обектът по
чл. 2 е поставен в противоречие с издаденото
разрешение, доброволното изпълнение се изразява в привеждане на обекта в съответствие
с издаденото разрешение за поставяне.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на лицето
по чл. 30, ал. 2 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта може да бъде оспорена по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) В 7-дневен срок след изтичане на
определения срок за доброволно изпълнение
на заповедта по чл. 31, ал. 1 инспектори по
чл. 28, ал. 1 извършват проверка дали заповедта е изпълнена. Резултатите от проверката
се отразяват в констативен протокол.
(2) Когато се установи, че заповедта по
чл. 31, ал. 1 не е изпълнена, обектът по чл. 2
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се премахва принудително от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Чл. 33. (1) Фактическото изпълнение на
принудителното премахване се възлага по
реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Датата и час ът за п ровеж да не на
принудително премахване се определят при
възлагането на фактическото изпълнение
по реда на ал. 1. Определените ден и час за
провеждане на принудителното изпълнение
се съобщават на адресата на заповедта по
чл. 31, ал. 1 по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(3) Непосредствено преди започване на
фактическото изпълнение на принудителното
премахване инспектор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващ
функции по контрол на експлоатационната
годност на пристанищата, съвместно с изпълнителя съставя протокол за състоянието, в
което се намира обектът по чл. 2, подлежащ
на принудително премахване.
Чл. 34. (1) В случаите, когато към момента
на започване на фактическото изпълнение на
принудителното премахване на преместваем
обект същият не е освободен доброволно от
намиращо се в него движимо имущество,
инспектор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, осъществяващ функции по
контрол на експлоатационната годност на
пристанищата, и изпълнителят пристъпват
към принудително освобождаване на обекта.
(2) Изнесеното движимо имущество се
предава на адресата на заповедта по чл. 31,
ал. 1. Когато той не присъства на принудителното премахване или не желае да приеме
имуществото, същото се оставя по опис за
отговорно пазене в определено от директора
на съответната териториална дирекция на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището помещение
на територията на пристанището.
(3) Когато адресатът на заповедта по чл. 31,
ал. 1 не присъства на фактическото изпълнение
на принудителното премахване, той се уведомява писмено за предприетите действия по
предаване за отговорно пазене на завареното
в обекта движимо имущество. Уведомлението,
съдържащо и покана оставеното за отговорно пазене имущество да бъде вдигнато, се
изпраща в 3-дневен срок от приключване на
фактическото изпълнение на принудителното
премахване на преместваемия обект.
Чл. 35. (1) Дейностите по премах ване
се извършват в съответствие с описаната в
техническата спецификация и в офертата на
изпълнителя технология на работа под ръководството на технически правоспособно лице
от екипа на изпълнителя.
(2) В процеса на премахване изпълнителят
е длъжен да спазва правилата и нормите за
пожарна безопасност и за здравословни и
безопасни условия на труд.
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(3) След приключване на дейностите по
принудително премахване лицата по чл. 34,
ал. 1 съставят протокол за установяване състоянието на премахнатия обект по чл. 2 и на
повърхността, от която е отделен.
(4) Премахнатият обект по чл. 2 се предава на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1,
а ако той не присъства на премахването, се
прилагат правилата на чл. 34, ал. 2, изречение
второ и ал. 3.
Чл. 36. (1) Всички разходи, свързани с
фактическото изпълнение на принудителното
премахване, включително и тези за възстановяване и почистване на терена от получени
при премахването отпадъци и за отговорно
пазене по чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 4, са за
сметка на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1.
(2) Ако не бъде изплатена доброволно, дължимата за разходите по ал. 1 сума се събира
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. „Преместваем обект“ е обект по смисъла
на § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
2. „Увеселителен обект“ е обект по смисъла
на § 5, т. 71 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
3. „Рекламен елемент“ е обект по смисъла
на § 5, т. 81 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията.
4. „Ажурен рекламен елемент“ е рекламен
елемент, при който плоскостта на елемента
не е плътна, осигурява просвет и не нарушава съществено визуалната връзка между
пространствата от двете є страни.
(2) Преместваеми обекти, пряко свързани
с технологичния процес по предоставяне на
пристанищни услуги, са: навеси, складове от
модулни сглобяеми елементи, складови контейнери, мобилни прегради за сепариране на
товари, павилиони, кабини, контейнери – офиси, модулни бензиностанции, модулни газостанции, цистерни и контейнери за приемане
на отпадъци – резултат от корабоплавателна
дейност, и т.н.
(3) Преместваеми обекти, пряко свързани
с дейността по постигане сигурността на
пристанището, са: кабини за охрана, камери
за видеонаблюдение, металдетекторни рамки,
бариери, турникети, мобилни прегради и т.н.
(4) Визуални ят обсег на възпри ятието
на монументално-декоративен елемент се
определя в производството по разрешаване
на поставянето му от съгласуващия административен орган по чл. 22.
§ 2. За целите на тази наредба използваните в корабостроенето и кораборемонта и
пряко свързани с технологичния процес или с
осигуряване на неговата безопасност машини,
съоръжения, технологично оборудване, табели,
табла и знаци не са обекти по чл. 2.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни
и монументално-декоративни елементи на
територията на пристанищата, издадени по
общия ред до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България (ДВ,
бр. 28 от 2018 г.), запазват действието си за
срока, за който са издадени.
(2) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни
и монументално-декоративни елементи на
територията на пристанищата, издадени по
реда на чл. 112р – 112т от ЗМПВВППРБ до
влизане в сила на настоящата наредба, запазват
действието си за срока, за който са издадени.
§ 4. (1) В тримесечен срок след влизане в
сила на тази наредба лицата по чл. 16, ал. 1
предприемат необходимите действия за получаване на ново разрешение за поставяне или
за доброволно премахване на заварените преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи,
срокът на разрешението за поставянето на
които е изтекъл.
(2) В тримесечен срок след изтичане на
срока по ал. 1 се откриват производства за
према х ване на заварените преместваеми
обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията
на пристанищата, за които не са предприети
необходимите действия за получаване на ново
разрешение за поставяне и не са премахнати
доброволно.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 112с и чл. 112т, ал. 4 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България.
Министър:
Росен Желязков
3132

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛА

за добра медицинска практика на лекарите
по дентална медицина в Република България
Правилата за добра медицинска практика
в денталната медицина целят осигуряване
на възможно най-качествена грижа за пациентите.
Правилата за добра медицинска практика на
лекарите по дентална медицина (ПДМПЛДМ)
са изработени в съответствие с изискванията
на чл. 88 от Закона за здравето (ЗЗ), чл. 46
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),
чл. 77 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)
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и чл. 5 от Закона за съсловните организации
на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ). Същите са задължителни
за всички лекари по дентална медицина в
Република България.
Правилата за добра медицинска практика в
денталната медицина предлагат общи насоки
за всички лекари по дентална медицина заедно
със специални указания, по които може да се
оценява изпълнението на лечението.
I. ОБЩИ ПРАВИЛА
Общите правила вк лючват система от
насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите по дентална медицина
могат да прилагат в съответствие с опита си
и професионалната си преценка.
Добрата медицинска практика в денталната
медицина се основава на следните правила
Добронамереност и почтеност; повишаване на професионалните знания и клинични
умения; коректна документация за пациента;
професионално ниво на общуване с пациентите
и техните оторизирани родственици; конфиденциалност в отношенията „Лекар – пациент“;
създаване на възможност за „Второ мнение“ и
отнасяне към друг специалист; поддържане на
добри взаимоотношения с колегите; осъзната
цена на грижите за здравето; недопускане на
себеизтъкване и злоупотреба със заеманата
лечебна позиция; активност в промоцията
на здравето.
Съобразно тези правила лекарят по дентална медицина следва да: поставя грижата
за пациентите на първо място, се отнася с
пациентите учтиво и внимателно, зачита достойнството им и пази тайната на пациентите,
изслушва и уважава позицията на пациентите, информира пациентите по разбираем
за тях начин, зачита правото на пациентите
да участват във вземането на решения относно тяхното лечение, развива и обновява
професиона лните си знани я и у мени я, е
запознат с границите на професионалната
си компетентност, бъде почтен и внушаващ
доверие, не разгласява поверителната информация, не допуска личните му възгледи да
влияят на лечението, действа своевременно,
за да предпази пациентите от рискове, породени от неспазване на правилата за добра
медицинска практика, не се възползва от
професионалната си позиция в отношенията
си с пациентите, сътрудничи с колегите си
в интерес на пациентите.
За лекарите по дентална медицина добрата
медицинска практика включва правила за
качеството на следната дейност, а именно:
– п оставянето на здравето и интересите
на пациента на първо място;
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– о сигуряване на висок стандарт на диагностика и лечение;
– д а не дискриминират пациентите освен
по клиничен признак (спешност);
– а декватно оценяване на състоянието на
пациента, базирано на медицинската му
история и клиничната картина, и пара
клинични изследвания;
– извършване или препращане за извършване на необходимите специализирани прегледи за вземане на адекватни решения;
– п одсигуряване на изпълнението на клиничните протоколи;
– е тична комуникация с пациентите и
техните семейства;
– п одсигуряване на воденето на пълни и
точни медицински документи;
– п одсигуряване на адекватна грижа след
приключване на лечението;
– и зползване на знанията и уменията на
колеги, когато това се налага.
В практиката си лекарят по дентална медицина трябва да: преценява и не излиза извън
рамките на собствената си професионална
компетентност и при необходимост да търси
колегиална помощ; компетентно диагностицира, провежда или насочва за лечение; води
ясна, коректна, четлива, актуална медицинска
документация за пациента; информира подробно колегите, когато провежда съвместно
лечение на пациента; полага необходимите
грижи за облекчаване на болката; предписва
лекарства и извършва лечебна дейност само
ако разполага с необходимата информация
за здравното състояние на пациента и неговите здравни потребности; препоръчва на
пациентите изследвания и лечение, които са
най-подходящите за тях; съхранява документацията на пациента на подходящ информационен носител.
Провеж даните или организираните от
лекаря по дентална медицина диагностика
и лечение трябва да се основават на негова
задълбочена клинична преценка за нуждите
на пациента и очакваната ефективност на
лечението.
Добрата дентална практика включва: адекватна преценка на състоянието на пациента;
провеждане и планиране на изследвания и
лечение, когато е необходимо; насочване на
пациента към друг лекар по дентална медицина/лекар, ако се налага.
Лекарят по дентална медицина, когато
осъзнава, че способността му да лекува пациентите качествено и безопасно е ограничена
(поради недостатъчно оборудване или други
причини), трябва да отстрани причината при
възможност. В случай че лекарят по дентална
медицина не може да се справи, трябва да се
обърне към подходяща здравна институция
или колега – лекар по дентална медицина.
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Професионално-етични взаимоотношения
с пациентите
Лекарят по дентална медицина трябва да се
погрижи да опише възможностите за лечение
ясно и изчерпателно и с терминология, лесно
разбираема за пациента.
Лекарят по дентална медицина трябва да
обсъди с пациента всички подходящи възможности за лечение (включително и липсата на
лечение) и очакваните резултати. По отношение на деца, както и тези със специални
потребности, трябва да се обърне голямо
внимание и на ефективната комуникация с
родителите или настойниците/попечителите.
Решенията, касаещи възможностите за
лечение, трябва да бъдат съвместни.
Насърчава се използването на писмени и
илюстрирани допълнителни материали.
Задължение на лекаря по дентална медицина е да:
– о бясни всички приложими възможности
на пациента;
– с е увери, че пациентът е получил цялата
необходима информация;
– п олучи съгласие от пациента/родител/
настойник/попечител при взето решение
за лечение под обща анестезия;
– обясни какви рискове крие лечението;
– обсъди стойността на лечението.
Трябва да се счита за добра практика да
се получи писмено информирано съгласие за
всякакви форми на лечение съгласно законовите изисквания.
Подписването на информирано съгласие
от пациента не е заместител на подходяща
двупосочна комуникация.
В случаите, когато поверителна информация се изисква по съдебен или друг законов
път, това би могло да стане без писменото
съгласие на пациента, но е за предпочитане
същият да бъде уведомен.
При използване на информация за пациента
с цел научно изследване, публикация, представяне на конференции трябва да се заличат
всички данни, които биха могли да разкрият
самоличността на пациента.
При обсъждането на клинични случаи
между колеги назоваването по име на пациентите е неприемливо.
Лекарят по дентална медицина трябва
да зачита правото на пациентите да бъдат
активно включвани при вземане на решение
относно диагностиката и лечението им и
да взема от тях информирано съгласие за
лечението им.
За да установи доверие от страна на пациентите, лекарят по дентална медицина
трябва да: бъде учтив, деликатен и честен,
зачита правото на тайна и достойнството на
пациента, зачита правото на пациентите да
откажат предлаганите от него процедури или
начин на лечение, зачита правото на пациента
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на второ или друго мнение, бъде достъпен за
пациентите в съответствие с реда в неговото
лечебно заведение.
Лекарят по дентална медицина не трябва
да допуска личните му чувства да подронят
доверието на пациентите в него. Той не трябва да се възползва от професионалната си
позиция за извънпрофесионални отношения
с пациентите си.
Добрата комуникация между лекаря по
дентална медицина и пациентите включва:
изслушване на пациентите и зачитане на гледната им точка и убеждения, предоставяне на
изискваната от пациентите или необходима им
информация за тяхното състояние, лечение и
прогноза по разбираем за пациентите начин.
В случай на медицинско усложнение на
състоянието на пациента лекарят по дентална медицина трябва да му обясни случилото
се, очакваните краткосрочни и дългосрочни
последствия и да реагира съгласно разпоредбите на законите и подзаконовите и съсловни
нормативни актове.
Лекарят по дентална медицина трябва да
се отнася към информацията за пациентите
като към поверителна такава при спазване на
нормативните изисквания. Предоставянето є
на трета страна се осъществява след писмено съгласие на пациента или негов роднина
или настойник/попечител, ако същият не е
в състояние да прецени.
Преценката на лекаря по дентална медицина не трябва да се влияе от личните му
разбирания за начина на живот, расата, пола,
възрастта, културата, вярата, сексуалната
ориентация, работоспособността, социалния
или икономическия статус на пациента.
Не трябва да се отказва или забавя извършване на дентална дейност поради убеждение
от немедицински характер, освен ако не е
финансово обезпечена.
Правилата за добра медицинска практика
на лекарите по дентална медицина определят
тяхното поведение при зачитане правата и
достойнството на пациентите. Те трябва да
предоставят възможно най-добрите дентални услуги независимо от пол, възраст, раса,
религия, сексуална ориентация, начин на
живот, социално и здравословно състояние
на пациента.
Лекарят по дентална медицина трябва да
информира пациента, когато е взел решение
да преустанови професионалните отношения
помежду им.
Професионални взаимоотношения
Безопасността на пациентите винаги е
безусловен приоритет. Лекарят по дентална
медицина действа в защита на пациентите,
когато има основателно съмнение, че те са
застрашени от поведението, здравословното
състояние, действията или бездействието на
друг лекар по дентална медицина.
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Лекарят по дентална медицина при необходимост трябва да сподели проблемите от
професионално естество с колега с повече
опит, съсловната организация, държавните
органи.
Лекарят по дентална медицина при поискване оказва съдействие на други лекари по
дентална медицина или лекари в рамките на
своята компетентност, като удостоверява само
това, което лично е установил и е в състояние
да докаже твърденията си.
Пациентите, подали оплакване по повод
денталното им лечение, имат право да получат компетентен отговор, който включва
обяснение за случилото се. Оплакването не
трябва да бъде повод за ограничаване на
медицинската дейност, която се осигурява
на този пациент.
При провеждане на разследване лекарят по
дентална медицина трябва да окаже нужното
съдействие за изясняване на случая. Само в
случаи, когато неговите показания могат да
доведат до криминално разследване срещу
самия него, той има право да запази мълчание
в рамките на законовите положения.
Лекарят по дентална медицина трябва да
бъде добросъвестен и точен при работа с
медицинската документация, включително
при описание на здравните услуги, които
предоставя на пациентите.
За провеж дането на всичк и к линични
изпитания е задължително да има съответните разрешения. Грижата за сигурността и
безопасността на пациентите, участващи в
клиничните изпитания, е от първостепенно
значение. Задължително условие е наличието
на информирано съгласие на пациентите за
участие в клиничните изпитания. Пациентът
трябва да удостовери писмено своето доб
роволно съгласие за участие в клиничното
изпитание.
Лекарите по дентална медицина трябва да
информират пациентите за наличието на лични
и/или финансови интереси в структура, към
която ги насочват за изследване и лечение.
Поддържане на добра дентална практика
През целия си професионален стаж лекарят
по дентална медицина трябва да поддържа и
обновява своите знания и умения чрез продължаващо медицинско обучение и други форми
на квалификация, а също така и възможността
за следдипломно обучение.
Лекарите по дентална медицина трябва да
участват в поддържане и повишаване качеството на своите дейности.
Дейностите на лекаря по дентална медицина са тясно свързани с определени закони
или институции. Затова е необходимо също
да познава добре съответните нормативни
документи.
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Преподаване и обучение, преценяване
и оценяване
Лекарят по дентална медицина, поел отговорността да преподава, трябва да развие
умения, манталитет и маниер на работа, съответстващи на компетентността на преподавател, включително и способността да прави
обективна и честна самооценка на качествата
си на преподавател.
Лекарите по дентална медицина могат при
упълномощаване от договорен партньор да оценяват и да дават преценка за работата на свои
колеги при условие, че имат нужните за тази
дейност компетенции. Те трябва да докажат,
когато е необходимо, че в оценката и преценките
си се ръководят от общоприети и утвърдени
методи без допускане на субект ивизъм.
При даване на препоръки за колеги лекарите по дентална медицина трябва да бъдат
честни и обективни и да са в състояние да
докажат твърденията си. Препоръката трябва да включва цялата налична информация
относно компетентността, дейността и поведението на колегата.
Здравето на лекаря по дентална медицина
Денталната медицинска дейност се осъществява в условия на повишена отговорност,
умствено напрежение, физическо натоварване,
условия за интоксикации. Лекарят по дентална медицина трябва да полага максимални
грижи за опазване на собственото си здраве
и здравето на персонала, с който работи.
Лекарите по дентална медицина не трябва
да допускат тяхното здравословно състояние да
поставя пациентите и/или колегите им в риск.
Злоупотреба с алкохол или наркотици, особено ако това включва злоупотреба с рецепти,
може да доведе до обвинение в тежко професионално нарушение, дори ако престъплението не
е било предмет на наказателно производство.
Лекар по дентална медицина, който е
наясно, че е заразен с вирус, предаващ се по
кръвен път, или с друга трансмисивна болест
или инфекция, която може да застраши здравето на пациентите, и не предприема действия
за лечение, нарушава сериозно Правилата за
добра медицинска практика.
Професионална защита на лекаря
по дентална медицина
Професионалната защита на лекарите по
дентална медицина се осъществява от Българския зъболекарски съюз (БЗС).
II. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА
А. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ЗЪБНИЯ К АРИЕС
1. Цел на лечението на кариозната лезия
е възстановяване на формата и функцията на
засегнатия от кариес зъб и предотвратяване
на по-нататъшното є развитие.
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2. Индикации за лечение на зъбния кариес:
първичен кариес, вторичен кариес около и
под съществуващи обтурации, инсуфициентни
обтурации.
3. Диагностика на кариозната лезия – диагнозата се поставя на база на анамнеза, прег
лед, клинични и параклинични изследвания.
3.1. Основният метод за дигностициране на
кариозната лезия е визуален оглед. Зъбните
повърхности се оглеждат визуално за промяна
в цвета, транслуценцията и опацитета, както
и за наличие на кавитация (дефект).
3.2. Допълнителни методи за диагностика – сондиране с диагностични сонди по
утвърдена методика, рентгенови методи, фибро-оптична трансилюминация и др.
3.3. Не съществува диагностична техника,
която напълно надеждно да диагностицира
кариозната лезия.
4. Обезболяване за целите на оперативното
лечение
Оперативното лечение на кариозната лезия
може да причини болка и дискомфорт на пациента. След обсъждане с пациента и снета
анамнеза относно здравословното състояние
по преценка на лекаря по дентална медицина
може да се извърши обезболяване чрез прилагане на локална инжекционна анестезия.
В някои случаи след настъпило обезболяване
пациентът може да продължи да усеща болка
и дискомфорт по време на лечението.
5. Лечение на кариозната лезия
5.1. Неоперативно лечение на кариозната
лезия.
5.1.1. Индикации. На неоперативно лечение
подлежат обратими кариозни лезии, диагнос
тицирани по приетите критерии.
5.1.2. Лечение: поддържане на баланс между
рисковите и защитните фактори на оралната
среда.
5.1.2.1. Реминерализация (професионални
и индивидуални апликации на у твърдени
средства за реминерализация по предписание
и методика на приложение, определена и контролирана от лекаря по дентална медицина).
5.1.2.2. Чрез инфилтраци я със смола в
клинични условия от лекаря по дентална
медицина и при спазване на протокола на
производителя.
5.2. Оперативно лечение на кариозната
лезия.
5.2.1. Индикации. На оперативно лечение
подлежат необратими кариозни лезии, диагностицирани по приетите критерии.
5.2.2. Лечението на кариозната лезия се
извършва в едно или повече посещения. Оперативното лечение се извършва в три основни
етапа: препарация (създаване на кавитет),
медикация (медикаментозно обработване на
кавитета), обтурация (възстановяване на дефекта с подходящи обтуровъчни материали).
5.2.2.1. Препариране на кавитет

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

Формата и големината на кавитета се
определят от:
5.2.2.1.1. разпространението на кариозната
лезия;
5.2.2.1.2. оклузалните взаимоотношения;
5.2.2.1.3. кариес активност на пациента;
5.2.2.1.4. избрания материал и метод за
обтуриране.
5.2.2.2. Обработване на кавитета (медикация)
Понастоящем с развитието на адхезивните
материали този етап е включен в адхезивната
стратегия и е част от адхезивния протокол.
При обработване на кавитета могат да се използват по преценка на лекаря по дентална
медицина различни медикаментозни средства,
които механично почистват и дезинфекцират
кавитета, като дестилирана вода, физиологичен разтвор, 3 % кислородна вода, спирт,
хлорхексидинов разтвор, разтвор на натриев
хипохлорит и др.
5.2.2.3. Обтуриране на кавитета
Обтурирането на кавитета се извършва с
обтурационни материали, които възстановяват
формата и функцията и когато е необходимо,
естетиката на зъба и предпазват от прогресия на кариозния процес. За обтурация на
кавитета не се използва дентална амалгама
при лечение на пациенти с млечни зъби, на
деца под 15 години и на бременни и кърмещи
жени, освен когато това се счита за абсолютно
необходимо от страна на лекаря по дентална
медицина въз основа на специфичните медицински нужди на пациента.
Методите за обтуриране се разделят на
две групи:
5.2.2.3.1. Директни методи за обтуриране.
5.2.2.3.2. Индиректни методи за обтуриране.
6. Временни обтурации: временни обтурации се поставят в случаите, когато лечението
не може да се завърши в едно посещение.
7. Възможни последици, усложнения и
нежелани резул тати след провеж дане на
неоперативно или оперативно лечение на
кариозната лезия:
7.1. Разкритие на пулпата в хода на отстраняване на кариозния дентин.
7.2. Нараняване на меките тъкани при провеждане на локална инжекционна анестезия,
както и прехапване на устните, бузите и езика,
поради загуба на чувствителност в рамките
на няколко часа след провеждането є.
7.3. Нараняване на меките тъкани при
прилагане на различни средства в процеса
на лечението.
7.4. Болка в зъба или околните тъкани.
7.5. Фрактура на обтурацията.
7.6. Падане на обтурацията или отчупване
на части от нея.
7.7. Оцветяване на обтурацията.
7.8. Фрактура на зъба.
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7.9. Оцветяване на зъба.
7.10. Поява на постоперативна чувствителност в лекувания зъб.
7.11. Прогресия на кариозния процес във
възстановения зъб.
7.12. Възникване на усложнение в пулпата с
развитие на възпаление, некробиоза, некроза.
7.13. Развитие на възпалителен процес с
ангажиране на околните тъкани, формиране
на фистула, абсцес.
Б. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛАКТИК А И ЛЕЧЕНИЕ НА К АРИЕСА И
НЕГОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ, НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЛИГАВИЦАТА И ПАРОДОНТА И НА ТРАВМИТЕ В ДЕТСК А ВЪЗРАСТ
1. Профилактични дейности: превенцията в
детската възраст е насочена към предпазване
на децата от най-честите орални заболявания:
– превенция на кариеса;
– превенция на пародонталните заболявания.
Стратегиите за реализацията на тази превенция са:
1.1. Създаване на резистентни структури – реализира се чрез комбинация от:
1.1.1. Хранителна профилактика.
1.1.2. Флуорна профилактика.
1.1.3. Реминерализация като неоперативно
лечение.
1.1.4. Профилактично покритие на фисурите.
1.1.5. Обучение в орално здраве.
1.1.6. Промоция на оралното здраве.
1.2. Предпазване от ранна трансмисия на
S. Mutans от родителите към децата чрез:
1.2.1. Обучение в орално здраве.
1.2.2. Създаване на правилни хранителни
навици.
1.2.3. Обучение в индивидуална и прилагане
на професионална орална хигиена.
1.2.4. Хранителна профилактика.
1.2.5. Промоция на оралното здраве.
1.3. Редуциране на патогенната ситуация
около зъба – реализира се чрез:
1.3.1. Орална хигиена.
1.3.2. Хранителна профилактика.
1.3.3. Флуорна профилактика.
1.3.4. Антимикробна профилактика.
1.3.5. Реминерализация на емайла като
неоперативно лечение на кариеса.
1.3.6. Профилактично покритие на дълбоките фисури.
2. Профилактика на кариозното заболяване
2.1. Профилактика на кариеса на ранното
детство (КРД).
2.1.1. Профилактика на КРД преди раждането:
2.1.1.1. Даване на препоръки от лекаря по
дентална медицина към бременната жена
относно нейния хранителен режим при поискване на такава информация.
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2.1.1.2. Препоръки за предпазване от ранната трансмисия на кариесогенни микроорганизми. Препоръчително е посещението при
личния зъболекар за обучение за провеждане
на правилна лична орална хигиена на бременната жена, на родителите/хората, които
ще отглеждат детето.
2.1.2. Профилактика на КРД след раждането:
2.1.2.1. Препоръчва се при поискване на
информация – предоставяне на информация
за намаляване на кариесогенните рискови
фактори:
2.1.2.1.1. обучение и мотивация на майката/
родителите за провеждане на орална хигиена
на бебето и малкото дете;
2.1.2.1.2. обучение на майката/родителите
да разпознава първите признаци на КРД,
като използва техниката „повдигане на горната устна“ на деца от 0 – 5 години; целта
е ранното откриване на т.нар. „бели лезии“
по фронталните максиларни зъби – ранните
признаци на заболяването.
2.1.2.2. Препоръчва се първата визита при
лекар по дентална медицина да се осъществи
при пробива на първия временен зъб и не
по-късно от първата година след раждането
на детето.
2.2. Профилактика на кариозното заболяване в детска и юношеска възраст. Препоръчват
се профилактични прегледи през 3 – 6 месеца.
2.2.1. Препоръчва се при първата дентална
визита:
2.2.1.1. Да се направи оценка на риска от
развитие на кариес.
2.2.1.2. Да се оцени нивото на орална
хигиена.
2.2.1.3. Обсъждат се нужните (според оценката на риска от развитие на кариес) индивидуални профилактични дейности. Те включват
мотивационнни програми за поддържане на
орално здраве; препоръки относно оралната хигиена, храненето, нуждата от флуорна
профилактика и честотата на контролните
прегледи.
2.2.1.4. При преценка лекарят по дентална
медицина насочва пациента към специалист по
детска дентална медицина или към дентален
лекар с клинична практика в детската дентална
медицина. Според регистрирания дентален/
орален статус се изработва лечебен план.
2.2.2. Препоръчва се при всеки следващ
контролен преглед да се прави:
2.2.2.1. реоценка на оралната хигиена;
2.2.2.2. реоценка на риска от развитие на
кариес;
2.2.2.3. обсъждат се нужните индивидуални
профилактични насоки;
2.2.2.4. обсъжда се съответният лечебен
план;
2.2.2.5. след пробива на първите постоянни
молари се обсъжда нуждата и поставяне на
силанти.
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2.2.3. Препоръки за добра орална хигиена:
Цел: да се поддържа денталният биофилм в
нива с минимален риск от орални заболявания.
2.2.4. Препорък и относно х ранителни я
режим:
Цел: създаване на здравословни за зъбите
хранителни навици и елиминиране на кариесо
генната ситуация на ниво зъб.
2.2.4.1. Препоръчително е лекарят по дентална медицина да съветва родителите за:
2.2.4.1.1. ограничаване на консумацията
на храни, съдържащи прости въглехидрати;
2.2.4.1.2. за елиминиране на вредни навици
за похапване между основните хранения.
2.2.5. Препоръки за провеждане на флуорна
профилактика:
Цел: изграждане на резистентни зъбни
структури.
2.2.5.1. Разли чни те форми на фл уорна
профилактика са важен и рентабилен метод
на профилактика, чрез който се повишава
резистентността на зъбния емайл и се намалява рискът от развитието на кариозна лезия.
2.2.5.2. При индикации лекарят по дентална
медицина обсъжда с родителите възможност
за локално приложение на флуорни средства.
2.2.5.3. Съществуващият риск за ендогенен
прием от скрити източници на високи дози
флуор (минерални води и хранителни продукти
и напитки, включващи такива води) ограничава към момента препоръката за ендогенната
форма на флуорна профилактика у нас поради
риск от развитие на флуороза. Лекарят по дентална медицина трябва да даде информация за
този риск, като разясни кои минерални води
не са подходящи за деца. Въпреки това при
строга професионална преценка за нуждата от
такава тя може да бъде препоръчана. Съблюдават се препоръчителните оптимални дневни
дози флуор според възрастта на детето (виж
таблицата по-долу) и продължителността на
прием. При предписание на ендогенна флуорна профилактика трябва да бъдат съобразени
всички възможни налични други източници
на флуор, които детето приема, и тогава да се
изчисли препоръчителната доза от средството,
с което ще се провежда тя.
Препоръчителни оптимални дневни дози
флуорни добавки (според American Academy
of Pediatric Dentistry)
Възраст

Оптимални дневни дози
флуор

Раждане до 6. месец

–

6. месец до 3 години

0,25 mg

3 до 6 години

0,50 mg

6 до 12 години

1,00 mg

2.3. Профилактика на новопробили пос
тоянни зъби (молари и премолари) чрез
силанизация.
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2.3.1. Най-рискова за развитие на кариес е
оклузалната повърхност на първите постоян
ни молари в периода на пробив и 3 години
след това. Силантите са ефективно средство
в превенцията на зъбния кариес в зоната на
ямките и фисурите.
2.3.2. Препоръчително време на поставяне – възможно най-скоро след пробива на
зъба. При деца с висок риск от кариес се
препоръчва дори и при частично пробил зъб
първоначалното му покритие с гласйономерен
цимент или да се нанася през 2 – 3 месеца
флуорен лак по време на този изключително
рисков период (пробивът на молари трае около
18 месеца!) и да се контролира състоянието
на фисурата.
2.3.3. Спазват се утвърдените индикации
за поставяне на силанти и като се прави
предварителна оценка за отсъствието на наличен кариес в зоната на ямките и фисурите
по утвърдените правила.
2.3.4. Задължителен контрол на целостта
на силанта при рутинен контролен преглед.
2.3.5. На пациента и родителите трябва да
се обясни, че поставянето на силанта не може
да предотврати появата на кариес изобщо,
тъй като той покрива само една малка част/
повърхност от зъба. Запазването на неговата
цялост е важна за изпълнение на неговата
предпазна функция. Силанизацията на ямки,
бразди и фисури трябва да се възприема като
част от общия профилактичен дентален пакет
за детето.
2.3.6. Възможни нежелани резултати:
2.3.6.1. Фрактуриране/падане на част от
силанта. В тези случаи остават остри ръбове,
които предразполагат за по-голямо плаконатрупване. Частична загуба на силант създава същия риск за развитие на кариес както
повърхност, която не е била силанизирана.
2.3.6.2. Падане на целия силант.
2.3.6.3. Изтриване на силанта.
2.3.6.4. Оцветяване на силанта.
3. Диагностика на зъбния кариес в детска
възраст
3.1. Диагностика на кариозния процес –
прави се чрез оценка на риска за развитие
на кариес.
3.2. Диагностика на кариозните лезии
3.2.1. Акцентът в диагностиката на кариеса
в детска възраст е свързан с диагностиката на
началните обратими кариозни лезии, които
са подходящи за неоперативно превантивно
лечение.
3.2.2. Конвенционална – визуална диагностика на тежестта на кариозните лезии – по
утвърдените техники.
3.2.3. Диагностика на характера на лезиите
по утвърдените критерии
3.2.3.1. Прилагат се диагностични критерии за:
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3.2.3.1.1. Оценка на обратими и необратими лезии.
3.2.3.1.2. Оценка на активни, стационирани
и комбинирани лезии.
3.2.4. Могат да се приложат допълнителни
диагностични методи:
3.2.4.1. Рентгенографско изследване – с цел
ранна диагностика на апроксимален кариес
се препоръчва bitewing рентгенографии.
3.2.4.2. Фиброоптична трансилюминация,
лазерна флуоресценция (диагнодент) и др.
4. Водене на документация, която се отразява във формат, избран от лекуващия лекар
5. Лечение на кариеса в детска възраст
В детската възраст трябва да се спазват
следните основни принципи на лечение, валидни за временното и постоянното съзъбие:
· Прилагане на неоперативен подход при
обратимите лезии.
· При оперативното лечение на кариеса се
прилага микроинвазивният подход.
· Препарирането на кавитета следва утвърдените правила за минимално инвазивна
препарация.
· Препоръчват се контролни прегледи на
времеви интервали.
5.1. Лечение на кариеса във временното
съзъбие
5.1.1. Неоперативно превантивно лечение:
5.1.1.1. Индикации. На неоперативно лечение подлежат обратими кариозни лезии,
диагностицирани по приетите критерии.
5.1.1.2. Лечение:
5.1.1.2.1. Поддържане на ба ланс меж ду
рисковите и защитните фактори на оралната
среда.
5.1.1.2.2. Реминерализация (професионални и индивидуални апликации на утвърдени
средства за реминерализация по предписание
и методика на приложение, определена и контролирана от лекаря по дентална медицина).
5.1.1.2.3. Чрез инфилтрация със смола в
клинични условия от лекаря по дентална
медицина и при спазване на протокола на
производителя.
5.1.2. Оперативно лечение – микроинвазивно превантивно лечение
5.1.2.1. Индикации. На оперативно лечение
подлежат необратими кариозни лезии, диагностицирани по приетите критерии.
5.1.2.2. Лечението на дълбок дентинов кариес във вътрешната трета на дентина може
да се проведе и на два етапа.
5.1.2.3. Според дълбочината на кариозната
лезия по преценка може да се постави лайнер
върху пулпната проекция, преди да се пристъпи към окончателното обтуриране на зъба.
5.1.2.4. За възстановяване се препоръчват
утвърдените обтурационни материали: пластмасово модифицирани гласйономерни цименти
(ПМГЙЦ) – при ограничени дефекти и в зони,
които не са подложени на повишено дъвкателно
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натоварване. Композити и компомери – при
всички класове кавитети. Преценката за вида
на материали зависи от възрастта и кооперативността на детето, времето на престой на
зъба в устата и възможността за контрол на
сухотата на оперативното поле. Не се използва
дентална амалгама при лечение на пациенти
с млечни зъби и на деца под 15 години.
5.1.2.5. При преценка за скорошна смяна
на зъба може да се направи темпораризац и я – час т и ч но п рема х ва не на кариозно
увредените структури и обтуриране с гласйономерни цименти (ГЙЦ).
5.1.2.6. При много малки и/или некооперативни деца се препоръчва:
5.1.2.6.1. Темпораризация – изработват се
обтурации от ГЙЦ, като се премахва с ръчен екскаватор само силно размекнатият
инфектиран дентин.
5.1.2.6.2. Атравматична техника – с използване на химиомеханична или ензимна
екскавация.
5.1.2.7. При деца с кариес на ранното детство:
5.1.2.7.1. неразделна част от лечението е
корекция на хранителния режим и хранителните навици на детето;
5.1.2.7.2. кои т о т ру д но се под да ват на
лечение, и при ограничени апроксимални
дефекти на фронталните зъби се препоръчва
апроксимално сепариране и обработка с реминерализиращи и флуорсъдържащи препарати.
5.2. Лечение на кариеса на новопробили
постоянни зъби:
5.2.1. Неоперативно превантивно лечение – при същите индикации и протокол
както във временното съзъбие.
5.2.2. Оперативно лечение – микроинвазивно превантивно:
5.2.2.1. Индикации. На оперативно лечение
подлежат необратими кариозни лезии, диагностицирани по приетите критерии.
5.2.2.2. Според дълбочината на кариозната
лезия лечението може да протече в едно или
повече посещения.
5.2.2.3. По преценка може да се постави
лайнер върху пулпната проекция, преди да
се пристъпи към окончателното обтуриране
на зъба.
5.2.2.4. При обтуриране на постоянни молари и премолари се препоръчва да се направи
превантивна обтурация (възстановяване с
композит в границите на лезията и покриване
на останалата част от оклузалната повърхност
със силант).
5.2.2.5. Обтурирането се осъществява с
утвърдени според индикациите обтурационни материали и по преценка на лекаря по
дентална медицина. Не се използва дентална
амалгама при лечение на пациенти с млечни
зъби и на деца под 15 години.
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5.2.2.6. Нуждата от локална инжекционна
анестезия се обсъжда с родителите.
6. Пулпити и периодонтити във временното
съзъбие – диагностика и лечение:
Пулпити на временни зъби
6.1. Диагностика на пулпити – обратим,
необратим, затворен и отворен, по утвърдените
техники и критерии.
6.2. Лечение на пулпити на временни зъби.
6.2.1. Лечение на обратим пулпит
6.2.1.1. Цел – запазване виталитета на зъба
(при затворен обратим пулпит) и функционалността на съзъбието.
6.2.1.2. Методи на лечение:
6.2.1.2.1. Индиректно покритие при затворен обратим пулпит.
6.2.1.2.2. Пулпотомия (ампутация) – отворен обратим пулпит.
6.2.1.3. Материали за окончателно обтуриране – компомери, композити, коронки и др.
6.2.2. Лечение на необратим пулпит
Цел на лечението е запазване на функционалността на съзъбието.
6.2.2.1. Метод на лечение:
6.2.2.1.1. Пулпотомия (ампутация) – затворен необратим пулпит, отворен необратим
пулпит.
6.2.2.1.2. Материали за окончателно обтуриране – композити, компомери, коронки и др.
Периодонтити на временни зъби
6.3. Диагностика по утвърдени техники и
критерии на временни зъби.
6.3.1. Лечение на периодонтити
6.3.1.1. Индикации – с к линични и/или
рентгенографски находки на периодонтит.
6.3.1.2. Цел на лечението е запазване на
функционалността на съзъбието.
6.3.1.3. Лечение:
6.3.1.3.1. Прилагане на мумификационни
техники.
6.3.1.3.2. В определени клинични ситуации
се обсъжда извършване на класическо ендодонтско лечение – при индикации.
6.3.1.4. Материали за обтуриране – композити, компомери, коронки и др. Не се използва
дентална амалгама при лечение на пациенти
с млечни зъби и на деца под 15 години.
7. Пулпити на постоянни детски зъби – диагностика и лечение
7.1. Диагностика на пулпит – обратим, необратим, затворен, отворен – по утвърдените
техники и критерии.
7.2. Рентгенографско изследване се препоръчва:
7.2.1. за да се определи степента на кореново развитие, състоянието на периапикалните
тъкани, поддържащата кост и фуркацията;
7.2.2. в помощ на диагнозата и плана на
лечение, контрол на лечението.
7.3. Лечение на пулпит:
7.3.1 Лечение на обрат им п улпи т п ри
постоянн и зъби с незавършено кореново
развитие.
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7.3.1.1. Цел на лечението (при обратим
пулпит) – да се запази виталитетът на пулпата, за да се осигури окончателното кореново
развитие (apexogenesis) и запазване на зъба
в зъбната редица. Прилагани методи: индиректно пулпно покритие, директно пулпно
покритие, пулпотомия (ампутация).
7.3.1.2. При разкритие на пулпата на зъби
с незавършено кореново развитие е препоръчително да се прави опит за провеждане на
пулпотомия (ампутация), дори и при само 1/2
изграден корен от анатомичната дължина.
Пациентът винаги трябва да бъде информиран,
че може по-късно да се наложи провеждане
на рутинно ендодонтско лечение.
7.3.1.3. Методи на лечение:
7.3.1.3.1. Индиректно покритие, индицирано при затворен обратим пулпит. Прилагат
се утвърдени биологично активни средства.
7.3.1.3.2. Директно покритие, индицирано
при отворен обратим пулпит.
7.3.1.3.3. Пулпотомия (частично или пълно
отстраняване на коронковата пулпа – ампутация), индицирана при отворен обратим пулпит.
7.3.2. Лечение на необратим пулпит при
постоянни зъби с незавършено кореново
развитие:
7.3.2.1. Цел на лечението при необратим
пулпит – осигуряване на оптимални условия
за кореново развитие, за запазване на зъба в
зъбната редица, осигуряване на функционалност на съзъбието.
7.3.2.2. Метод на лечение:
7.3.2.2.1. Парциална пулпектомия и апексгенезис.
7.3.3. При необратим пулпит на постоянни
детски зъби със завършено кореново развитие
се прилага рутинно ендодонтско лечение.
7.3.3.1. Цел на лечението – запазване на
зъба в зъбната редица и осигуряване функционалност на съзъбието.
8. Периодон т и т на по с т оя н н и де т ск и
зъби – диагностика и лечение
8.1. Диагностика
8.1.1. По утвърдените техники и критерии.
8.1.2. Рентгенографско изследване се препоръчва:
8.1.2.1. за да се определи степента на кореново развитие, състоянието на периапикалните
тъкани, поддържащата кост и фуркацията.
8.2. Лечение:
8.2.1. При постоянни зъби с незавършено
кореново развитие се обсъждат терапевтични
възможности по приетите клинични протоколи:
8.2.1.1. Цел на ендодонтското лечение:
8.2.1.1.1. Справяне с инфекцията в кореновия канал и периапикалното пространство.
8.2.1.1.2. Повлияване на хроничното възпаление в периапикалното пространство.
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8.2.1.1.3. Да се запази и стимулира растежната зона за осигуряване на кореновото
развитие или стимулиране образуването на
твърди тъкани и създаване на апикална бариера.
8.2.1.1.4. Запазване на зъба в зъбната редица,
особено по време на развитието на лицевочелюстната област.
8.2.1.2. Лечение на хронични периодонтити
на зъби с незавършено кореново развитие – индицирано е приложение на апексификационни
процедури, регенеративно лечение по приетите
протоколи и техники. Методът се прилага само
при строго спазени индикации и условия и
не е рутинен в денталната практика.
8.2.1.3. Лечение на екзацербирал периодонтит на зъби с незавършено кореново развитие – прилагат се процедури за хронифициране
на процеса, при индикация се обсъжда нуждата
от назначаване на системна антибиотична
терапия. След стихване на симптомите на
екза церби ра л но т о въ зпа лен ие лечен ие т о
продължава както при хронично възпаление.
8.2.2. При постоянни зъби със завършено кореново развитие се провежда рутинно
ендодонтско лечение по приетите клинични
протоколи.
9. Травматични увреждания на зъбите
9.1. Диагностика на зъбните травми:
9.1.1. Диагностика на травматичното събитие – кога, къде и как се е случила травмата,
информация за загуба на съзнание.
9.1.2. Всички зъби с травма трябва да
бъдат лекувани и проследявани за ранни
и късни усложнения съгласно утвърдените
срокове, според тежестта на травмата и вида
на съзъбието.
9.2. Лечение на травми
9.2.1. Във временното съзъбие:
9.2.1.1. Цел на лечението – запазване на зъба
в зъбната редица за изпълнение на неговите
функции; превенция на преждевременната
загуба на временни зъби и свързания с това
риск от развитие на ортодонтски деформации.
9.2.1.2. Фрактура на коронката без засягане на пулпата – окончателно възстановяване
на зъба се извършва след един месец, за да
премине съпътстващата контузия и да бъде
изключена настъпила пулпна некроза. Възстановяване – с естетични материали.
9.2.1.3. Фрактура на коронката със засягане на пулпата – индицирани са пулпотомия
(ампутация) или пулпектомия при завършено
кореново развитие и липса на резорбция (по
утвърдените техники).
9.2.1.4. Фрактура на корена – екстракция
и преценка на нуждата от поставяне на местопазител.
9.2.1.5. Интрузивна луксация – препоръчително е при възможност да се проведе
рентгенографско изследване за изключване
засягане на зародиша. При липса на зася-
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гане се изчаква реерупция. Ако не настъпи
реерупция до 6 месеца след травмата, е индицирана екстракция и преценка на нуждата
от местопазител. При опасност от засягане
на зародиша се препоръчва екстракция и
местопазител – по преценка.
9.2.1.6. Екструзивна луксация – при малка
подвижност – репозиция и временно шиниране към съседните зъби (ако са подходящи)
с утвърдени за целта средства. При голяма
подвижност репозицията и шинирането на
временни зъби нямат добър успех и не се
препоръчват. Препоръчва се да се пристъпи
към екстракция и по преценка поставяне на
местопазител.
9.2.1.7. Латерална луксация:
9.2.1.7.1. При малка степен на луксация на
клиничната коронка в орална посока и без
смущение в оклузията се изчаква реерупция,
поведението е както при интрузивната луксация (виж т. 9.2.1.4); при смущение в оклузията
се препоръчва екстракция на зъба, обсъжда
се нуждата от местопазител.
9.2.1.7.2. При вестибуларна луксация на
клиничната коронка има висок риск от увреждане на зародиша на постоянния зъб,
препоръчва се рентгенографско изследване
и по преценка се предприема екстракция.
Обсъжда се нуждата от местопазител.
9.2.1.8. Експулсио – при временните зъби
не се прилага реимплантация.
9.2.2. В постоянното съзъбие:
9.2.2.1. Цел на лечението:
9.2.2.1.1. е запазване на зъба в зъбната
редица и функционалността на съзъбието;
9.2.2.1.2. профилактика на възникване на
ортодонтски деформации, както и смущение
в естетиката при преждевременна загуба на
постоянен зъб след травма.
9.2.2.2. Лечение:
9.2.2.2.1. прилагане на методи и техники
за запазване виталитета на пулпата или растежната зона за осигуряване на кореновото
развитие, особено при постоянни зъби с незавършено кореново развитие (апексгенезиз,
апексификацио – по утвърдените протоколи);
9.2.2.2.2. провеждане на рутинно ендодонтско лечение при зъби със завършено кореново
развитие и некроза на пулпата след настъпила
дентална травма (по утвърдените протоколи);
9.2.2.3. Фрактури на емайла – прави се
заглаждане на ръбовете (при нужда) след
проследяване в продължение на един месец
(чрез утвърдени методи и средства) за настъпили усложнения – пулпна некроза (налага се
лечение). При липса на усложнения зъбът се
възстановява с утвърдени за целта материали.
9.2.2.4. Фрактури на емайла и дентина без
засягане на пулпата – откритият дентин се
покрива с подходящи биологични материали
(на основата на калциев хидроксид, ГЙЦ), за
да се изолира пулпо-дентиновият комплекс.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

След едномесечно проследяване за пулпна
некроза (чрез утвърдени методи и средства) се
пристъпва към възстановяване с подходящи за
целта материали. При настъпило усложнение
се провежда съответното лечение.
9.2.2.5. Фрактури на емайла и дентина
с разкритие на пулпата – в зависимост от
конкретната клинична ситуация се обсъжда
директно пулпно покритие, пулпотомия (ампутация) или ендодонтско лечение.
9.2.2.6. Фрактури на емайла и дентина с
разкритие на пулпата и незавършено кореново развитие над 24 часа след травмата и
клинични признаци за начална пулпна некроза – препоръчва се парциална пулпектомия
за постигане на апексгенезис/апексификацио,
след постигането на целта се провежда рутинна ендодонтска терапия и окончателно
възстановяване.
9.2.2.7. Фрактури на емайла и дентина с
разкритие на пулпата и незавършено кореново развитие над 24 часа след травмата и
клинични знаци за цялостна пулпна некроза,
периодонтит или неуспех от по-горе описаните лечения – препоръчително е прилагане
на лечение по методиката за апексификацио
и след постигането му (според утвърдените
критерии) – провеждане на рутинна ендодонтска терапия и окончателно възстановяване с
подходящите средства.
9.2.2.8. Интрузивна луксация – антисептично и противовъзпалително лечение на
травмираната лигавица и гингива и проследяване. Възможни лечебни подходи – изчакване
да настъпи естествена реерупция (от 6 до 12
месеца), ортодонтско изтегляне; екстракция
на зъба.
9.2.2.9. Екструзивна и латерална луксация – репозиция и шиниране на засегнатия
зъб/и към съседните незасегнати зъби (при
възможност) за период от 2 – 3 седмици. Използват се утвърдени за целта средства.
9.2.2.10. При коренова фрактура в средата
на корена или във втората трета – препоръчва
се репозиция на зъба в правилното положение
и шиниране за 4 седмици. Проследяване на
оздравителния процес с утвърдени клинични,
рентгенологични и параклинични методи.
9.2.2.11. Експулсио на зъб с незавършено
кореново развитие – лечение до 1 час след
травмата – препоръчва се реимплантация и
шиниране (7 – 10 дни). Проследяване на оздравителния процес чрез утвърдени клинични, рентгенологични, параклинични методи.
В зависимост от клиничния статус могат да
се приложат: ревитализация и апексгенезис,
апексификация.
9.2.2.12. Експулсио на зъб с незавършено
кореново развитие над 1 час след травмата – препоръчва се реимплантиране и шиниране при спазване на утвърдените за това
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правила. Лечение и проследяване по методиката за апексгенезис или апексификацио.
9.2.2.13. Експулсио на зъб със завършено
кореново развитие – клинично поведение по
утвърдените правила.
10. Въ змож н и пос лед и ц и, ус лож нен и я
и нежелани резултати след провеждане на
неоперативно или оперативно лечение във
временно и постоянно съзъбие:
10.1. Разкритие на пулпата в хода на кавитетната препарация.
10.2. Нараняване на меките тъкани:
10.2.1. При провеждане на локална инжекционна анестезия, както и прехапване
поради загуба на чувствителност в рамките
на няколко часа след провеждането є.
10.2.2. При прилагане на различни средства в процеса на кавитетната препарация и
изработването на възстановяванията.
10.3. Фрактура на обтурацията.
10.4. Падане на обтурацията или отчупване
на части от нея.
10.5. Оцветяване на обтурацията.
10.6. Фрактура на зъба.
10.7. Оцветяване на зъба.
10.8. Проява на постоперативна чувствителност в лекувания зъб.
10.9. Прогресия на кариозния процес във
възстановения зъб.
10.10. Възникване на усложнение в пулпата
с развитие на възпаление, некробиоза, некроза;
10.11. Развитие на възпалителен процес с
ангажиране на околните тъкани, формиране
на фистула, абсцес.
10.12. Персистиране на възпалителни я
процес със смущение в развитието на подлежащия зародиш, засягащо перикоронарните
тъкани, с възможно развитие на фоликуларна
киста или дисплазия на Търнер.
10.13. След травматични увреж дания в
постоянното съзъбие може да се наблюдава
коренова резорбция/анкилоза, ендодонтски
възпалителен процес и загуба на зъба.
11. Фактори, които могат да компрометират лечението:
11.1. Когато пациентът/респ. настойникът
на дете:
11.1.1. Поради различни причини откаже
(в писмен вид) да спази препоръчаните допълнителни методи на изследване, които са
в помощ на диагностиката.
11.1.2. Не спазва насоките/препоръките/
инструкциите, които лекарят по дентална
медицина е назначил във връзка с профилактиката и/или текущото лечение.
11.1.3. Не спазва графика за предвидените
дентални посещения във връзка с провеждащото се/текущото лечение.
11.2. Когато пациентът/родителят/респ.
настойникът на дете не спазва посочения
от лекаря по дентална медицина времеви
интервал за провеждане на профилактичен
контролен преглед.
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12. Пародонтални заболявания в детскоюношеска възраст
12.1. Профилактиката на пародонтални
заболявания в детско-юношеска възраст:
12.1.1. тя е неразделна част от профилактика
на кариозното заболяване, която е предпоставка за постигане на орално здраве;
12.1.2. е свързана с оценка на риска от
развитие на заболяване чрез проучване на
всички вероятни каузални и рискови фактори и чрез използване на схема за оценка на
пародонталния статус.
12.2. Диагностиката и лечението на пародонтални заболявания в детско-юношеска възраст са съобразени с динамичните възрастови
особености на пародонта в детска възраст.
12.2.1. Диагностика и лечение на гингивити
в детско-юношеска възраст по утвърдените за
целта методи и техники.
12.2.2. Диагностика и лечение на пародонтите в детско-юношеска възраст по утвърдените
за целта методи и техники.
12.2.3. При установяване на пародонтални
лезии в детската възраст се препоръчва консултация със специалист.
13. Заболявания на оралната лигавица в
детско-юношеска възраст
13.1. Диагностика и лечение на най-често
срещаните заболяванията на оралната лигавица в детско-юношеска възраст по утвърдените
методи и техники.
В. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ
Ен додон т ско т о лечен ие обх ва ща п ро цедури, свързани с поставяне на точна и
обоснована диагноза и диференциална диагноза, овладяване на болката от пулпен
и перирадикуларен произход, провеж дане
на терапевтични процед у ри за запазване
виталитета на зъбната пулпа, провеждане
на кореново лечение при необратими възпалителни увреждания на зъбната пулпа и
предотвратяване на усложнения в апикалния
периодонциум, лечение на периапикални лезии (остри и хронични периодонтити) с цел
запазване функционалната годност на зъба,
прелекуване на зъби с неуспешно проведено
първично лечение, случаи на персистиращ
апикален периодонтит, лечебни процедури,
свързани с хирургична ендодонтия, избелване
на ендодонтски лекувани зъби, лечебни процедури, свързвани с коронарното възстановяване чрез изграждане с щифт, ендодонтски
мероприятия по отношение удължаване на
клиничната корона и лечение на травматизирани зъби.
Корено-канално лечение може да се проведе на всички пациенти, при които могат да
се предприемат и други дентални процедури.
1. Индикации за провеждане на ендодонтско лечение:
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1.1. Необратими възпалителни заболявания на зъбната пулпа, без и със засягане на
периапикалните тъкани.
1.2. Некротична пулпа със и без засягане
на периодонциума.
1.3. Пукнатини и фрактури със засягане
на зъбната пулпа.
1.4. Зъби с термична и дъвкателна свръхчувствителност, която значително пречи на
нормалната функция, и когато други методи
не са успели да я намалят.
1.5. При значителни разрушения на зъбната
корона и необходимост от поставяне на радикуларен щифт за ретенция на възстановяването.
1.6. Съмнително п улпно здраве преди
възстановителни процедури, разкриване на
зъбната пулпа при отстраняване на кариозния
дентин в хода на лечение на кариозната лезия,
преди коренова резекция или хемисекция.
1.7. За целите на протетичното възстановяване.
2. Индикации за прелекуване на зъби
2.1. Наличие на клинични симптоми – болк а, к л и н и ч н и п ромен и на л и га ви цата в
областта на апекса на зъба в резултат на
периапикално възпаление.
2.2. Рентгенологично доказателство за недобро качество на корено-каналната заплънка при наличие на периапикални промени,
наличие на симптоми, които продължават
след ендодонтското лечение, необходимост
от подмяна на коронарното възстановяване
или предстоящо избелване.
2.3. Очаквани възстановителни или протетични процедури върху зъб, при които предишното качество на лечение е под въпрос.
2.4. Нарушена херметичност на ендодонта.
*Забележки:
– Недобрият рентгенографски изглед на
проведено ендодонтско лечение, без симптоми и белези на заболяване, не е индикация
за прелекуване и се препоръчва обсъждане
с пациента, преди да се пристъпи към прелекуване.
– Асимптоматичен апикален периодонтит,
без данни за екзацербации или субективни
оплаквания от страна на пациента, може да
бъде проследен във времето, без да се пристъпва към незабавно ендодонтско прелекуване.
– В определени клинични ситуации на
асимптоматичен апикален периодонтит може
да се обсъди наблюдение.
3. Целта на ендодонтското лечение е възстановяване функционалната годност на зъба
4. Медицинска и дентална анамнеза
4.1. Анамнеза на настоящите оплаквания.
4.2. Анамнеза на живота и минали заболявания.
5. Клиничен преглед – включва екстра
орален и интраорален преглед
6. Диагностични методи – к линични и
параклинични методи на изследване
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6.1. Клинични методи на изследване: палпация, перкусия, тест за подвижност, оценка
състоянието на пародонта, оклузален анализ,
тест за наличие на пукнатини, тестове за
пулпна чувствителност (термични), селективна
локална анестезия.
6.2. Параклинични методи на изследване:
електроодонтодиагностика, рентгенография
(препоръчва се използването на паралелна
техника и средство за насочване на лъча за
добра повторна възпроизводимост). Може да
се наложи направата на рентгенографии от
повече от един ъгъл, понякога придружени
с „байт-уинг“.
Може да се наложи някои пациенти да
бъдат повиквани на периодични интервали,
за да бъде сравнена част от информацията от
прегледа между интервалите, с цел прецизна
диагноза на началото, прогресирането или
преустановяването на определен процес.
Могат да бъдат използвани всички или
някои от изброените диагностични методи,
както и други методи по преценка на лекаря
по дентална медицина.
7. Лечебен план
Лечебният план задължително се обсъжда
с пациента, като се посочват и алтернативи
на предложеното лечение.
Лекарят по дентална медицина информира
пациента за продължителността на лечението
и очаквани особености в протичането (болка,
оток, поява на травматичен, медикаментозен периодонтит). Информира пациента за
рисковете при приложение на анестетици,
нестероидни противовъзпалителни средства
и антибиотици по време на ендодонтското
лечение. Информира пациента за очакваните
резултати, ако лечението не бъде проведено.
Документиране на случая – формата на предоставяне и съхранение на рентгенографиите
може да е в дигитален или аналогов вариант.
8. Обезболяване по време на ендодонтското
лечение
Осъществява се чрез локална инжекционна
анестезия, която се прилага при болезнени
манипулации, свързани с ендодонтското лечение, при спазване правилата за обезболяване.
Използват се основни и допълнителни методи.
9. Подготовка на коронарните твърди зъбни
структури за ендодонтско лечение
Препоръчва се всички дефектни възстановявания и кариозни лезии да бъдат отстранени.
Препарира се оптимален ендодонтски кавитет. Препоръчва се редукция на туберкули с
цел предпазване на твърдите зъбни тъкани
от фрактура по време на лечението. Зъбът
трябва да бъде възстановяем и да е възможна
неговата изолация.
10. Изолиране на оперативното поле
Препоръчва се ендодонтското лечение да
се провежда, когато е възможна изолация
на зъба, за да се избегне контаминация със
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слюнка и бактерии, да се предотврати инхалация и поглъщане на инструменти и да
се предотврати изтичането на иригационни
разтвори в устната кухина.
11. Препариране на кавитет за ендодонтски достъп
Целта на кавитета за достъп е да осигури
видимост на всички елементи от пулпната
камера, да улесни достъпа на инструментите
до корено-каналната система без прекомерно
огъване.
12. Препоръчителни методи за определяне
на работна дължина
Целта на определянето на работна дължина е да позволи почистване и оформяне
на кореновия канал възможно най-близо до
апикалното стеснение, което варира между
0,5 и 2 мм от рентгенологичния апекс.
Съществуват клинични ситуации, при които
достигането на работна дължина е затруднено
или невъзможно, както и невъзможност за
откриване на кореновите канали.
Препоръчва се определянето на работна
дължина да се извършва с електрометричен
и/или рентгенографски метод.
13. Препари ране на корено -кана лната
система
Препарацията на корено-каналната система може да бъде извършена чрез: ръчни,
машинни и осцилиращи инструменти или
комбинация от тях.
14. Препоръчителни средства за иригация/
дезинфекция на кореновия канал
14.1. Натриев хипохлорит – използва се в
различни концентрации (0,5 – 5,25 %), като
по-високата концентрация изисква повишено
внимание към иригацията поради високата
реактивност на концентрирания разтвор с
меките тъкани в устната кухина и възможните усложнения при преминаване на разтвора
през апикалния форамен.
14.2. Етилен-диамин-тетраацетат (ЕДТА) –
използва се под формата на разтвор в различни
концентрации за премахване на замърсяващия
слой или под формата на гел като лубрикант
и хелатор.
14.3. Други разтвори, имащи свойствата на
детергенти, дезинфектанти и др.
Иригацията се извършва със спринцовка
и игла, като се осигурява възможност на
ириганта свободно да излиза от канала в
пулпната камера. Иригантите могат да бъдат
прилагани заедно със звукови и ултразвукови
системи за активация и др.
15. Медикация между посещенията/временни вложки
Медикацията на кореновите канали се
прави, когато ендодонтското лечение не може
да бъде завършено в едно посещение.
В хода на ендодонтското лечение между
посещенията е възможно да се получи преходна болка.
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16. Обтуриране на корено-каналната система
За обтуриране на корено-каналната система
могат се използват пасти, силъри и гутаперка
чрез студени и топли техники за обтуриране.
Не се използва дентална амалгама за лечение
на бременни и кърмещи жени, освен когато
това се счита за абсолютно необходимо от
страна на лекаря по дентална медицина въз
основа на специфичните медицински нужди
на пациента.
Запълването трябва да се извършва след
завършването на корено-каналната обработка.
Обработеният коренов канал по възможност
трябва да бъде запълнен оптимално, освен
ако не е нужно пространство за щифт или
има невъзможност за достигане до работната
дължина.
Зъбът трябва да бъде възстановен адекватно
след обтурирането на кореновите канали, за да
се предотврати бактериална реконтаминация
на корено-каналната система или фрактура
на зъба.
В хода на ендодонтското лечение е възможно да се получи преходна болка, рагади и
травматични лезии по устните и лигавицата.
17. Нежелани последствия и усложнения,
които могат да възникнат в хода на ендодонтското лечение
17.1. Усложнения при локална анестезия
(счупване на игла, нараняване на кръвоносен съд, болки и възпалителни усложнения,
рефлекторна контракту ра, аспирация или
поглъщане на инжекционна игла и др.).
17.2. Болка по време на обработката на
каналите или след поставяне на временна
медикаментозна вложка.
17.3. Болка по време на иригация или
кървене от канала.
17.4. Препресване на иригационен разтвор
в перирадикуларните т ъкани, кост та или
околните меки тъкани.
17.5. Недостигане до края на кореновия
канал и невъзможност за прохождането му.
17.6. Счупване на части от короната на
зъба – при отслабени стени, изградени от
емайл, неподплатен от дентин, по време на
хранене.
17.7. Перфорации по пода на пулпната камера и по хода на кореновия канал.
17.8. Счупване на ендодонтски инструмент.
17.9. Транспортиране на канала и създаване
на фалшив ход на канала.
17.10. Травматични или медикаментозни
периодонтити.
17.11. Препресване на каналопълнежни
средства в костта или анатомични ложи,
свързани с лекувания зъб (синус, мандибуларен канал).
17.12. Спукване на короната и/или корена
на зъба.
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17.13. Травматични и химични увреждания
на лигавицата.
18. Нежелани последствия и усложнения,
които могат да възникнат след ендодонтско
лечение
18.1. Пос т операт и вна ч у вс т ви т ел нос т/
болка.
18.2. Спукване на короната/корена и по
следваща екстракция на зъба.
19. Проследяване на ендодонтското лечение
Препоръчва се проследяване след провеждане на ендодонтско лечение, съобразено с
клиничната диагноза.
Препоръчва се спазване на контролните
прегледи от пациента, защото съществува риск
от прогресия на възпалителното заболяване.
20. Ендодонтско лечение с неблагоприятен
изход:
20.1. Вследствие на разхерметизиране или
при реинфекция в резултат на вторичен кариес
и коронарно просмукване, кариес, прогресиращ до кореновия канал или фуркацията,
коренова фрактура, коренова перфорация или
пародонтит.
20.2. Рентгенографски установима новопоявила се лезия след лечението или вече
съществуващата лезия е увеличила размера си.
20.3. Лезията е останала със същия размер
или само е намалила размера си по време на
проследяването.
20.4. Наличие на признаци на продължаваща коренова резорбция.
*Забележка. Съществуват клинични случаи,
при които на рентгенография може да се
наблюдава непълно възстановяване на възпалителната лезия, което може да се дължи
на непълен възстановителен процес. В тези
случаи се препоръчва наблюдение.
Г. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО ПРОТЕТИЧНА
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Протетичната дентална медицина обхваща
познанията и техническите умения, необходими за диагностика, планиране и подготовка
за протетично лечение на всички структури, тъкани и органи на дъвкателния апарат
и лицево-челюстната област. Специалните
правила за добра медицинска практика по
протетична дентална медицина имат за цел
да бъдат формулирани общовалидни норми.
Те са важни за всички лекари по дентална
медицина независимо от обема на извършваната от тях протетична денталнo-медицинска
дейност. Протетичната дентално-медицинска
дейност е планова дейност, няма неотложен
характер и може да бъде отлагана във времето.
1. Профилактика на заболяванията в протетичната дентална медицина
Профилактиката в протетичната дентална
медицина е свързана със своевременна рехабилитация на състоянията и заболяванията
в лицево-челюстната област.
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Основна цел е предотвратяване възникването на травматична оклузия и развитието на
феномена на Годон, както и задълбочаване
на патологичните процеси при частично и
изцяло обеззъбени челюсти, засягащи челюстните стави, кости, дъвкателните мускули и
меките тъкани.
Добре планираните и прецизно изработени
протезни конструкции имат висока профилактична стойност.
2. Диагностични методи в протетичната
дентална медицина
Диагностично-лечебните методи включват
анализ и оценка на степента на патологичните
промени в зъбите, пародонта, зъбните редици,
зъбната оклузия и артикулация, обеззъбените
челюсти, челюстните стави, дъвкателните и
мимическите мускули, тъканите и органите
в лицево-челюстната област, както и психосоматичното състояние на пациента.
Диагностичният процес се извършва чрез
снемане на анамнеза, екстраорален и интраорален преглед, палпация, перкусия, инструментални и параклинични изследвания
на структурите, тъканите и органите в ЛЧО,
включително рентгенографско изследване по
преценка на лекуващия лекар по дентална
медицина, фотодокументация и анализ на
диагностични гипсови модели при клинични
случаи (интервенции) с висока сложност.
Обективното изследване в протетичната
дентална медицина има за цел подробна прог
ностична оценка на потенциалните опорни
зъби, на остатъчното съзъбие и обеззъбените алвеоларни гребени. Клиничният анализ
на състоянието на опорните зъби включва
изследва не на зъбната корон ка, зъбната
шийка и пародонта (дълбочина на венечния
джоб и подвижност) на зъба. При анализа на
състоянието на зъбната дъга и обеззъбените
алвеоларни гребени се установяват: форма и
симетричност на зъбната дъга; тип, наклон и
степен на атрофия на алвеоларните гребени;
изразеност на лабиалните френулуми, гингиво-букалните връзки и клинична оценка на
размера на езика.
Рентгенологичното изследване се извършва
с интраорални сегментни и „bite wing“ рентгенографии, панорамни и обзорни латерални
рентгенографии на черепа и триизмерни образни методи. Изборът на определен метод е
по преценка на лекуващия лекар по дентална
медицина и дава възможност за оценка на
следните критерии: ниво на алвеоларната кост
около опорните зъби, степен на атрофия на
алвеоларната кост след обеззъбяване, оценка на съотношението коронка – корен като
основен белег за състоянието и прогнозата
на опорния зъб.
3. Протетичната дентална медицина осъществява рехабилитация и възстановяване
на състояния, увреждания и деформации в
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лицево-челюстната област с помощта на три
основни протетични метода:
3.1. Протетична профилактика и лечение
с неснемаеми протези.
3.2. Протетична профилактика и лечение
със снемаеми протези.
3.3. Протетична профилактика и лечение
с комбинирани протези.
Основните дейности по планирането и
изработването на протезните конструкции
се извършват в тясна колаборация със зъботехническа лаборатория. Основно изискване
е вземането на прецизен конвенционален
(аналогов) или дигитален отпечатък от протезното поле.
3.4. Според степента на сложност клиничните протетични интервенции се разделят на:
3.4.1. Протетични интервенции с ниска
сложност
Протетично дентално-медицинско лечение
на зъбна деструкция, частично и цялостно
обеззъбяване с различни видове конвенционално и/или адхезивно фиксирани метални,
керамични, композитни, пластмасови, металопластмасови и металокерамични инлеи,
онлеи, овърлеи, частични коронки, фасети,
цели коронки и малки мостови протези (до
4 члена), плакови частични и цели зъбни
протези.
3.4.2. Протетични интервенции с висока
сложност
Винтово и фрикционно фиксирани протезни конструкции, снемаеми частични моделно
лети скелетирани протези с куки по системата
„Ней“ или техни съвременни разновидности,
различни видове комбинирано протезиране с
неснемаеми и снемаеми моделно лети скелетирани протези с куки по системата „Ней“ или
техни съвременни разновидности, с различни
видове механични стави, телескоп-коронки,
траверси, цанги, ключалки, магнити, чрез
фрез-техника и др., протезни конструкции
върху зъбни и/или имплантатни опори, при
възстановяване на различни видове челюстни
съотношения, понижена височина на челюстна
релация, зъбна атриция и абразия, лечение
на бруксизъм и бруксомания, трудни случаи
с неблагоприятни морфологични особености
на устната лигавица и алвеоларната кост при
лечение с цели протези, протетично дентално-медицинско и медикаментозно лечение
на миопатии, артропатии, мио-артропатии,
остра и хронична травма от зъбна оклузия и
артикулация на челюстните стави, клинично
изпълнение на непрограмирано и програмирано селективно изпиляване на зъбите, различни
видове шиниране на зъбите с протетични
средства (шиниращи протезни конструкции),
протетично лечение на синдром на Костен и
на привична луксация на челюстните стави,
протетично лечение на психосоматици и челюстно-лицево протезиране.
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4. Препоръки при извършване на протетично лечение
При случаи с висока сложност се препоръчва изборът на метод на протезиране
и вид протезна конструкция да се обвърже
със съставянето на подробен протетичен
лечебен план.
Възприето е протетичният лечебен план
да се разработва въз основа на данните от
изследването на пациента, диагнозата, прогнозата и показанията за протетично лечение.
Лечебният план преминава през следните фази:
подготовка на устната кухина за протетично
лечение; определяне на вида на протезната
конструкция, и по-специално нейната форма и
големина; определяне на последователността
и броя на отделните етапи, посещения; предаване на протезата, съвети към пациента,
проследяване чрез клинични контроли през
адаптационния период. Необходимо е да се
определи по какъв клиничен и технологичен
метод и с какви материали ще бъде изработена
конструкцията/ите и да се отрази в лечебния
план. Предварително съставеният и приет
лечебен план може да бъде коригиран при
настъпила промяна в медицинските обстоятелства, включително и в резултат на предпротетичната подготовка на устната кухина.
При протетични интервенции с висока
слож ност се п репоръчва информи раното
съгласие да се придружава от приет и под
писан от клинициста и пациента лечебен и
финансов план.
Временното протезиране е препоръчително при лечение с всички видове неснемаеми
конструкции и особено при случаи с висока
сложност и/или при протезиране в естетическата зона.
При предаване и трайно фиксиране на
окончателната неснемаема протезна конструкция се изисква подпис на пациента в
потвърждение на това, че приема формата,
размера, разположението и цвета на зъбите.
След приключване на лечението пациентът се информира за поддържащите грижи,
периодичните контролни прегледи и за възможен и очакван следоперативен дискомфорт
в адаптационния период, последващ всяко
протетично лечение, в който пациентът може
да има свързани с лечението и заболяването
оплаквания.
5. Нежелани ефекти/последици/усложнения от протетично лечение. Възможни последствия от протетично лечение са:
5.1. С функционален характер – преходни
дъвкателни и фонетични оплаквания.
5.2. Свързани с използваните дентални
материали за протетична рехабилитация,
включващи амортизация на материалите в
резултат на нормалната дъвкателна функция,
нарушаване на фиксиращата неснемаемите
конст ру к ции връзка, а лергични реак ции,
патогалванизъм и др.
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5.3. Свързани с твърдите зъбни тъкани,
включващи кариозни разрушения, абразия,
фрактура и др.
5.4. Свързани с меките тъкани – травми
и др.
5.5. Свързани с предпротетичната подготовка на пациента – психологична; хирургична;
пародонтална; консервативна и ендодонтска;
ортодонтска; протетична подготовка и/или
подготовка на опорните зъби.
5.6. Свързани с проприоцептивната сетивност – например повишена чувствителност
след окончателно фиксиране на протезната
конструкция, усещане за свръхконтуриране
и др.
5.7. Свързани с адаптационния период – например прехапване на меки тъкани, паранормални функции и др.
5.8. Свързани с техническото изпълнение
на зъбопротезната конструкция – скъсване
или счупване на протезната конструкция и др.
Специалните правила за добра медицинска
практика в областта на протетичната дентална медицина се актуализират своевременно
и/или на всеки три години.
Д. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДИАГНОС
ТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
1. Характеристика
Съвременната класификация на пародонталните заболявания е публикуваната през 2018 г.
Класификационна схема за пародонталните и
периимплантните заболявания и състояния,
на която е базиран настоящият документ.
2. Основни състояния
2.1. Здрав пародонт – дефинира се като
липса на установимо възпаление.
Прието е, че има 4 типа на пародонтално
здраве в зависимост дали има нормално, или
редуцирано ниво на прикрепване и кост, както
и дали е възможен контрол на модифициращите фактори, и на резултата от лечение:
2.1.1. Интактен пародонт – без никакви
клинични и хистологични данни за възпаление,
без загуба на прикрепване и кост.
2.1.2. Клинично здрав пародонт – без или
със минимални признаци на възпаление при
запазено прикрепване и кост.
2.1.3. Пародонтално здраве при редуциран
пародонт:
2.1.3.1. Без пародонтално заболяване (при
гингивални рецесии или хирургични намеси с
отстраняване на пародонтално свързана кост).
2.1.3.2. При успешно стабилизиране на
пациент с пародонтитстабилизиран пародонтит – при редуциран пародонт и добър контрол
на допълнителните фактори.
2.1.3.3. Пародонтит в ремисия, при който
за разлика от стабилизирания пародонтит
няма пълен контрол на модифициращите и
предразполагащите фактори.
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2.1.4. Клиничните параметри, дефиниращи
здравето, са:
2.1.4.1. Липса на кървящи места при повърхностно сондиране > 10 %.
2.1.4.2. Липса на гингивални/пародонтални
джобове – PPD > 4 мм.
2.1.4.3. Интактен пародонт/стабилни нива
на прикрепване.
3. Заболявания на гингивата:
3.1. Процеси, харак т еризи ращ и се със
симптоми на възпаление на гингивата.
3.2. Не се регистрира клинично загуба на
прикрепване и/или рентгенографски налична
загуба на кост.
3.3. Видове:
3.3.1. Заболявания на гингивата, които
не са предизвикани от бактериалната плака – групата включва различни системни или
локални заболявания с различна етиология.
3.3.2. Плакасоциирани забол явани я на
гингивата.
4. Заболявания на пародонта:
4.1. Процеси, харак теризи ращ и се със
симптомите на възпаление и/или некроза,
характерни за заболяванията на гингивата.
4.2. Установява наличие на загуба на пародонтално свързана кост на поне две несъседни
места – над 2 мм при апроксимални места или
вестибуларна/орална загуба на прикрепване
над 3 мм при поне 3 мм дълбочина на сондиране, когато няма данни за други причини
за загуба на прикрепване.
Най-често срещаните пародонтални заболявания, обект на лечение, са плакасоциирани
заболявания на гингивата и пародонта, поради
което настоящият документ включва насоки
за тяхната диагноза, лечение и прогноза.
5. Основните параметри, свързани с прогресията на заболяването, са:
5.1. Прогресираща загуба на пародонтално
свързана кост и прикрепване.
5.2. За дълбочаване на пародон та лни те
джобове.
5.3. Прогресиращо увеличаване на зъбната
подвижност.
5.4. Прогресираща апика лна миг раци я
(отдръпване) на венечния ръб и кореново
оголване
5.5. Загуба на зъби.
6. Общи диагностични параметри за поставяне на диагноза на пародонталните заболявания
6.1. Клинични параметри:
Препоръчителни клинични параметри, необходими за диагноза и лечение на гингивита
и пародонтита, са:
6.1.1. Ниво на хигиенна ефективност – обикновено отчитано с процента на свободните от
плака повърхности, но са приложими и други
хигиенни индекси.
6.1.2. Ниво на венечно възпаление – обикновено отчитано с процента на местата,
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кървящи при повърхностно сондиране, но
са приложими и други индекси, отчитащи
провокирано кървене.
6.1.3. Дълбочина на джобовете при сондиране (Periodontal Probing Depth – PPD).
6.1.4. Ниво на клинично прикрепване при
сондиране (Clinical Attachment Level – CAL).
6.1.5. Процент на местата с кървене при
сондиране (Bleeding on Probing – BoP).
6.1.6. Наличие и обхват на фуркационно
засягане.
6.1.7. Наличие на зъбна подвижност.
6.2. Инструментариум – за регистриране
на гореизброените параметри може да се
използват градуирани пародонтални сонди
или автоматизирани пародонтални сонди.
Смята се, че градуираните сонди осигуряват
достатъчно ниво на точност.
6.3. Параклинични и лабораторни параметри:
6.3.1. Рен т геног рафско изследване – за
целите на диагнозата могат да се назначат:
6.3.1.1. Интраорални ретроалвеоларни рентгенографии на наличните зъби по възможност
по паралелна техника.
6.3.1.2. Ортопантомография.
6.3.1.3. Cone beam computed tomography
(CBCT).
В повечето случаи сегментните рентгенографии предоставят нужната информация за
диагноза и планиране. CBCT се налага при
планиране на специфични хирургични намеси.
7. Критерии за поставяне на диагноза плак
индуциран гингивит
7.1. Наличие на над 30 % повърхности с
плака след измиване от пациента.
7.2. Наличие на над 10 % гингивални места,
кървящи при повърхностно сондиране.
7.3. Липса на загуба на аташман и кост по
пародонтални причини – костта е на 1 – 3 мм
от ЕЦГ.
В случаите на постигнато стабилно състоя
ние на пациент с пародонтит костта може и да
е над 3 мм от ЕЦГ. В тези случаи не трябва
да има PPD > 4 мм на мястото.
7.4. Форми:
7.4.1. Локализиран – кървене на 10 – 30 %
от местата.
7.4.2. Генерализиран – кървене на над 30 %
от местата.
7.5. Пародонтит
Минимални изисквания за установяване:
7.5.1. Апроксимална загуба на прикрепва
не ≥ 2 мм на поне 2 несъседни места.
7.5.2. Вестибуларна/орална загуба на прикрепване ≥ 3 мм, с PPD > 3 мм.
7.6. Форми:
7.6.1. Стадий – I – IV в зависимост от неговата тежест и комплекност.
7.6.2. Разпространение и модел – в зависимост от % и локализацията на места с налична
загуба на прикрепване.
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7.6.2.1. Локализиран – до 30 % от местата
са със загуба на прикрепване.
7.6.2.2. Генерализиран – над 30 % от местата са със загуба на прикрепване.
7.6.2.3. Моларно-инцизивен – загубата на
прикрепване е основно около инцизиви и
молари.
7.6.3. Рисков клас A/B/C – в зависимост
от директните и индиректните доказателства
за скоростта на прогресия и от наличието на
доказани рискови фактори (захарен диабет,
тютюнопушене).
8. Видове терапия
Пародонталното лечение може да се раздели условно на 4 фази:
Първа фаза
8.1. Антиинфекциозна пародонтална терапия (нехирургична терапия, инициална терапия, механична терапия) – цели контрол на
етиологичните фактори (дентален биофилм,
рискови фактори на средата и организма).
Състои се от 2 етапа:
8.1.1. ЕТАП 1 – Хигиенен – при всички
пациенти с пародонтален проблем
8.1.1.1. Обучение на пациента и осигуряване
на средства за ефективна орална хигиена.
8.1.1.2. Основна четка за зъби – ултразвукова, ротационна, механична – няма сигурни
данни за превалираща ефективност на някои
от тези средства.
8.1.1.3. Допълнителна четка за зъби – при
пациенти със специфични проблеми и трудно
достъпни зъбни повърхности (венечни рецесии, плитък вестибулум, зъбни ротации и др.)
може да се препоръчат и четки с един сноп,
осигуряващи специфичен достъп.
8.1.1.4. Междузъбни средства – междузъбен конец, междузъбни четки, орален иригатор – няма сигурни данни за превалираща
ефек т ивност на н якои о т т ези средст ва.
В повечето случай няма доказана допълнителна ефективност от приложението на иригатори.
8.1.1.5. Средства за визуализация на зъбната плака – таблетки, разтвори – смята се, че
използването на тези средства улеснява постигането на ефективна хигиена от пациента.
8.1.1.6. Отстраняване на надвенечните отлагания от зъбна плака и зъбен камък.
8.1.1.7. Отстраняване на подвенечните (до
3 мм подвенечно) отлагания от зъбна плака
и зъбен камък.
8.1.1.8. Отстраняване на ятрогенни плакретентивни фактори.
8.1.1.9. При случаи с изявено възпаление
(над 80 % венечни места, кървящи при сондиране, данни за спонтанно кървене, профузно
кървене при четкане) е препоръчително предписването на средства за химическо потискане на плаката и/или противовъзпалителни
средства – вода за уста, гел. Тези средства
не могат да заместят нуждата от механично
отстраняване на денталния биофилм.
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8.1.1.10. При пациенти с повишен риск от
ендокардит се обсъжда антибиотична превенция на бактериален ендокардит при индикации.
Броят на посещенията, касаещи първия
етап, както и на интервалите между тях се
определят индивидуално в зависимост от
тежестта и скоростта на прогресия на заболяването, както и от степента на съучастие
от страна на пациента.
При пациенти с гингивит при липса
н а PPD≥4 м м о п и с а н и я т о б е м л е ч е ние е обик новено достат ъчен.
8.1.2. ЕТАП 2 – Подвенечна терапия
8.1.2.1. Прилага се при пациенти с пародонтит с налични джобове с PPD > 4 mm и при
пациенти с гингивит с гингивално разрастване
и с наличие на псевдоджобове (PPD > 4 mm).
8.1.2.2. Към този лечебен етап да се пристъпва, когато пациентът е постигнал добър
оралнохигиенен стандарт (не повече от 15 %
зъбни повърхности с плака след измиване).
В противен случай не е възможно да се забави
реколонизацията на подвенечните пространства
и последващият лош оздравителен резултат.
8.1.2.3. Ако пациентът не може да осигури
изискуемия хигиенен минимум, се препоръчва продължаване на хигиенната фаза до
постигането му.
8.2. Цели на подвенечната терапия
8.2.1. Отстраняване на подвенечните (при
джобове с PPD > 4 мм) отлагания от зъбна
плака и зъбен камък от зъбната повърхност
(скейлинг).
8.2.2. Заглаждане на подвенечната коренова
повърност с цел промотиране на образуването
на дълъг свързващ епител (руут планинг).
8.2.3. В този лечебен етап не е препоръчително използването на инвазивни методики,
отстраняващи част от меката стена на джоба
(гингивален/пародонтален кюретаж). Консенсусното становище е, че пародонталният
кюретаж независимо от начина на извършването му не води до по-добри резултати в
сравнение с механичната подвенечна пародонтална терапия. Пародонталният кюретаж
води до необратима загуба на гингивални
структури, а в някои случаи и до загуба на
пародонтален аташман.
8.3. Инструментариум, подходи и ефективност на подвенечната терапия
8.3.1. Обработката на подвенечните пространства се извършва посредством почистване
(скейлинг) и заглаждане (руут планинг). За
целта се използват ултразвукови или ръчни инструменти. Няма данни за по-добра
ефективност на различните инструменти, от
значение е да се подбере инструмент, чийто
дизайн осигурява достъп до съответната дълбочина на джоба.
8.3.2. Описани са различни подходи за
подвенечно пародонтално инструментира-
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не (почистване на квадранти, почистване
на секстанти, дезинфекция на цялата уста,
терапия на цялата уста). Съществуващите
до момента данни не показват съществени
клинични разлики в ефективността им при
положение, че преди подвенечното инстументиране пациентът е постигнал изискуемите
нива на хигиенна ефективност.
8.4. Допълнителна терапия
8.4.1. Шиниране на зъби. Индикации:
8.4.1.1. Зъби с увеличаваща се подвижност,
която не се е повлияла от оклузално ажустиране и пародонтално лечение.
8.4.1.2. Зъби с напреднала подвижност,
която не се е повлияла от оклузалното ажустиране и лечение, когато има смущения в
нормалната функция и комфорта на пациента.
8.4.1.3. Изключително подвижни зъби за
улесняване на обработката им преди пародонтално инструментиране и оклузално
ажустиране.
8.4.1.4. За предотвратяване на накланянето
на зъби и екструзия на зъби без антагонисти.
8.4.1.5. Стабилизиране на зъбите след ортодонтско лечение – по индикации.
8.4.1.6. Създаване на адекватна оклузална
стабилност, когато се заместват липсващи
зъби.
8.4.1.7. Шиниране на зъби, така че се отстранява коренът, а короната остава.
8.4.1.8. Стабилизиране на зъби след остра
травма.
8.4.1.9. Шиниране за поддържане на зъби,
които са били репозиционирани след предхождаща миграция.
8.4.1.10. Шиниране, което се използва за
елиминиране на подвижността в областта на
оздравяване след пародонтална хирургия, по
преценка на ЛДМ.
8.4.1.11. Палиативно шиниране на отделни
подвижни зъби, както и за цялото съзъбие в
случаите, в които екстракция и имплантна
терапия не са алтернатива.
8.5. Допълнителна антимикробна терапия
А нтибиотичната терапи я се разглеж да
само като допълнителна към механичната
пародонтална терапия и не се прилага като
самостоятелно лечение.
8.6. Препоръки за приложение на допълнителна системна антибиотична терапия
8.6.1. При пациенти с прогресия на пародонтита въпреки конвенционалната терапия
и ефективна лична орална хигиена е подходящо да бъдат допълнително назначавани
антибиотици.
8.6.2. При пациенти с акутни пародонтални инфекции, придружени със системни
манифестации.
8.6.3. При тежки пародонтити (III/IV ста
дий), при наличие на множество дълбоки
джобове (PPD ≥ 8 mm) и/или фуркационни
дефекти (F 2/3), при които има ограничения
за хирургична терапия.
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8.7. Препоръки за приложение на допълнителна локална антибиотична терапия
8.7.1. Лекарствените средствата с бавно освобождаване са предназначени за използване
като допълнение на SRP.
8.7.2. Наличните средствата за бавно освобождаване показват сходна ефективност и
изборът на медикамент зависи от преценката
на лекаря по дентална медицина.
8.7.3. Приложението на тези средства е
ограничено до повлияване на отделни пародонтални джобове и не могат да бъдат
разглеждани като алтернатива за цялостна
антимикробна терапия или да се използват
за самостоятелно лечение.
8.7.4. Дру г и фарма цевт и ч н и форм и за
локална терапия не са ефективни и не се
препоръчва приложението им.
8.8. Допълнителна фотодинамична терапия
На този етап няма сигурни доказателства
за наличието на ефективност на фотодинамичната терапия с използването на диодни
лазери с различна дължина на вълната за
осигуряване на допълнителен антимикробен
ефект след механичната терапия. Наличните проучвания и систематичните обзори на
този етап не демонстрират клинично значим
по-добър ефект на добавянето на фотодинамична терапия към механичната терапия в
сравнение със самостоятелно проведена механична терапия.
8.9. Екстракция на зъби по пародонтални
причини
Зъби, нерационални за лечение по пародонтални причини – могат да се екстрахират
по време на първата фаза на лечението:
8.9.1. Рецидивиращи пародонтални абсцеси.
8.9.2. Комбинирани ендо-пародонтални лезии при невъзможност за ендодонтско лечение.
8.9.3. Загуба на прикрепване до апекса на
зъбния корен.
Втора фаза
8.10. Реоценка
Извършва се 6 – 12 седмици след края на
антиинфекциозната терапия. Регистрират се
диагностични параметри, съответни на събраните данни при началния диагностичен
процес. На база на получените резултати са
възможни следните варианти:
8.10.1. Постигнато е здраве при редуциран пародонт – продължава с поддържащата
терапия.
8.10.2. Ако въпреки ефективната орална
хигиена все още има участъци, в които възпалението не е овладяно, има персистиращи
дълбоки джобове (PPD > 5 mm) или анатомични несъответствия, се налага хирургична
корекция, извършвана през корективната фаза
на лечението.
8.10.3. Ако провежданата от пациента хигиена не е достатъчно ефективна, въпреки
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че денталният лекар е почистил и направил
дост ъпни зъбните повъхности, лечението
не може да бъде ефективно и да продължи
в следващите фази, докато не се достигне
нужният оралнохигиенен стандарт.
Трета фаза
8.11. Корективна (хирургична) фаза
Извършва се при пациенти с персистиращи
дълбоки джобове (PPD > 5 mm), фуркационни
лезии (над F1) след антиинфекциозна терапия,
при пациенти с налични мукогингивални проб
леми. Към нея се пристъпва при наличие на
добър оралнохигиенен стандарт от пациента.
Манипулациите, извършвани в тази фаза, са
специфични за всеки отделен пациент на база
на неговото пародонтално състояние и се
препоръчва консултация със специалист/лекар
по дентална медицина с пародонтологична
насоченост на квалификацията си.
Четвърта фаза
8.12. Поддържаща пародонтална терапия
Има за цел да ограничи прогресията на
пародонталните заболявания. Интервалите
между поддържащите визити (между 1 и 6 пъти
годишно) се определят на база на рисковия клас
на пациента. Извършва се актуализиране на
пародонталния статус. При липса на рецидив
или прогресия на заболяването се извършва
отстраняване на денталния биофилм. При
наличие на рецидив или прогресия пациентът
се връща към активна терапия.
Изследванията и клиничната практика
показват, че някои пациенти продължават да
губят зъби поради пародонтално заболяване
въпреки регулярните посещения за поддръжка
с механичен контрол на денталния биофилм
или се отчита сравнително малка полза от
стриктното спазване на поддържащата програма в сравнение с нередовната поддръжка.
9. Пародонтална терапия при пациенти с
рискови фактори
Основните рискови фактори, които трябва задължително да се имат предвид при
лечението на пародонталните пациенти, са
тютюнопушенето и диабетът.
9.1. Рисков фактор тютюнопушене
Тютюнопушенето е един от основните рис
кови фактори за наличието и увеличението
на тежестта на пародонталните заболявания.
9.1.1. Ефекти на тютюнопушенето върху
отговора от пародонталната терапия
Тютюнопушенето е негативен прогностичен
фактор за изхода от пародонталната терапия.
По от ношение на х и ру рг и чно то лечение
проучванията показват подобни резултати.
Тютюнопушенето има негативен ефект върху
резултатите от лечението с ламба, регенеративната терапия, пластичната пародонтална
хирургия. При лечението с имплантати изследванията показват по-голяма загуба на кост
около имплантата при пушачите в сравнение
с непушачите.
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9.1.2. Препоръки
9.1.2.1. Спирането на тютюноп у шенето
трябва да бъде смятано за приоритет в пародонталната терапия.
9.1.2.2. На пациентите с пародонтит, които
пушат, трябва да бъде обяснен евентуалният
по-лош отговор към лечението.
9.1.2.3. При планирането на поддържащата
пародонтална терапия трябва да се съобрази
повишеният риск от прогресия на заболяването.
9.2. Рисков фактор захарен диабет
Неконтролираният захарен диабет е установен рисков фактор, благоприятстващ
прогресията и водещ до по-лоши резултати
от лечението на пародонталните заболявания.
При пациенти с наличие на това заболяване
ефективността на гликемичния контрол се
определя на базата на нивата на гликирания
хемоглобин (HbA1c):
– 4 % – 6 % – нормално;
– < 7 % – добър контрол;
– 7 % – 8 % – умерен контрол;
– > 8 % – лош контрол.
9.2.1. Препоръки
9.2.1.1. При пациентите с диабет с добър
метаболитен контрол не се налагат промени
в протокола на пародонтална терапия.
9.2.1.2. При пациенти с умерен/лош гликемичен контрол се препоръчва консултация с
лекуващия диабета специалист.
9.2.1.3. При планирането на активната
пародонтална терапия трябва да се съобрази
евентуалният по-лош отговор към лечението.
9.2.1.4. При планирането на поддържащата
пародонтална терапия трябва да се съобрази
повишеният риск от прогресия на заболяването.
10. Последствия, усложения и странични
ефекти на терапията
Пародонталното лечение води до промяна
в обема и качеството на меките и твърдите
тъкани, свързани със зъбоподдържащия апарат. След пародонтално лечение може да се
наблюдава свиване на тъканите, свързано с
оздравителния процес.
10.1. Възможни последици/нежелани ефекти
10.1.1. Свиване, отдръпване на венците и
разкритие на коренови повърхности, ръбове
на корони, рецесии.
10.1.2. Образуване на „черни“ триъгълници в резултат на свиването на тъканите в
междузъбните пространства, които могат да
влошат естетичния изглед.
10.1.3. Задържане на храна след хранене.
Товa може да наложи да се ползват допълнителни средства за орална хигиена след хранене.
10.1.4. Възмож но е да се появи чу вствителност на зъбите, която обикновенно е
преходна. Чувствителност може да означава
всичко от краткотрайно леко изтръпване на
зъбите до продължителен зъбен дискомфорт/
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болка. Възможно е да се наложи ендодонтско
лечение при невъзможност да се повлияе по
друг начин консервативно.
10.1.5. Болка при работа. Използването на
ултразвукови инструменти, кюрети и аирфлоу
често е свързано с дискомфорт и дори болка.
Пациентите трябва да бъдат информирани и
за възможността да се ползва упойка.
10.1.6. Нестаби лност и повишаване на
подвижността.
10.1.7. Постоперативна болка (болка след
процедурата) е нормално да има след обработка
на зъбите и зъбните повърхности. В етапите
на лечение на пародонталните заболявания
е нормално да се получи преходна болка при
дъвчене и натиск.
10.1.8. Повишаване на телесната температура/втрисане.
10.1.9. Следоперативен едем.
10.1.10. Рагади и травматични лезии на
устните и оралната лигавица.
10.2. Усложнения
10.2.1. Възпалителен процес/пародонтални
абсцеси/лимфаденит/периостит.
10.2.2. Емфизем.
10.2.3. Кървене.
10.2.4. Ендодонтски проблеми.
10.2.5. Рецидив на лабиален херпес.
11. Периимплантно здраве, перимукозит и
периимплантит.
11.1. Периимплантно здраве
Характеризира се с липса на еритем, кървене при сондиране, оток и супурация. Периимплантно здраве може да е налично и при
импланти с редуцирана костна поддръжка.
Здравата периимплантна мукоза се състои от
съединителна тъкан, покрита с кератинизиран
или некератинизиран епител. По-голямата
вътрекостна част на импланта е в контакт
с минерализирана кост, докато останалата
част на импланта е в контакт с костен мозък, кръвоносни съдове или фиброзна тъкан.
След натоварване на денталните импланти
започва процес на костно ремоделиране,
водещ до известна загуба на крестална кост,
която в повечето случаи е до 1 – 2 мм. След
този начален период в 75 % от имплантите
не се наблюдава загуба на кост. При повечето
импланти с регистрирана загуба на кост над
1 мм се наблюдава възпаление на периимплантната мукоза.
11.2. Периимплантен мукозит
Периимплантният мукозит е обратим възпалителен процес на периимплантните меки
тъкани без костна загуба.
11.2.1. Основни диагностични параметри:
11.2.1.1. Оглед – наличие на признаци на
възпаление в периимплантните меки тъкани – зачервяване, едем, промяна на плътност
на тъканите.
11.2.1.2. Профузно кървене при сондиране/
супурация.
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11.2.1.3. Дълбочина на сондиране – увеличена спрямо нивата, регистрирани при
поставяне на протетичните елементи (супраструктурата).
11.2.1.4. Рентгенографско изследване – липса на загуба на кост над нивата на началното
костно ремоделиране през първата една година
след поставяне на супраструктурата.
11.3. Периимплантит
Пери и м п ла н т и т ът е въ зпа л и т ел но -де структивен процес, водещ до костна загуба в
околоимплантната зона.
11.3.1. Основни диагностични параметри:
11.3.1.1. Оглед – наличие на признаци на
възпаление в периимплантните меки тъкани – зачервяване, едем, промяна на плътност
на тъканите.
11.3.1.2. Профузно кървене при сондиране/
супурация.
11.3.1.3. Дълбочина на сондиране – увеличена спрямо нивата, регистрирани при
поставяне на протетичните елементи (супраструктурата).
11.3.1.4. Прогресираща загуба на кост:
11.3.1.4.1. При наличие на начално рентгенографско изледване – наличие на загуба
на кост над нивата на началното костно ремоделиране през първата една година след
поставяне на супраструктурата.
11.3.1.4.2. При липса на начално рентгенографско изледване – рентгенографски данни
за костна загуба ≥ 3 мм в комбинация с PPD
≥ 6 мм и профузно кървене при сондиране.
11.3.2. Рискови фактори
11.3.2.1. История на пародонтални заболявания.
11.3.2.2. Тютюнопушене.
11.3.2.3. Лъчева терапия.
11.3.2.4. Неконтролиран захарен диабет.
11.3.2.5. Неефективна орална хигиена.
11.3.2.6. Липса на достатъчен обем кератинизирана гингива.
11.4. Лечение
За лечението на периимплантните заболявания са описани разнообразни лечебни
протоколи. Една от възможностите е прилагането на т.нар CIST протокол (Cumulative
Interseptive Supportive Therapy).
12. Неотложни пародонтални състояния
12.1. Пародонтални абсцеси, некротични
пародонтални заболявания и остри форми на
ендо-пародонтални лезии споделят следните
характеристики, които ги отличават от другите
лезии на пародонта:
12.1.1. Бързо начало.
12.1.2. Бързо разрушаване на тъкани на
пародонта, което подчертава значението на
бързото лечение.
12.1.3. Болка или дискомфорт, които подт ик ват пац иен т и те да т ърся т нео тлож на
помощ.
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12.2. Правила за поведение при лечение на
пародонтални абсцеси
Пародонталният абсцес (ПА) е локализирана гнойна колекция в гингивалната стена
на пародонталния джоб/сулкус, която води до
значително разрушаване на тъканите.
12.2.1. Целта на лечението на пародонталния абсцес е прекратяване на тъканната
деструкция и контрол на симптомите.
Предлагат се четири терапевтични алтернативи: екстракция на зъба; механично почистване и дрениране на ексудата; системно
или локално приложение на антибиотици;
хирургични подходи.
12.2.1.1. Екстракция се препоръчва, ако
зъбът е тежко увреден и неговата прогноза е
лоша след деструкцията, причинена от абсцеса.
12.2.1.2. Дренаж на абсцеса
По-честият подход при лечението (през
джоба или чрез външна инцизия), компресия,
субгингивално механично почистване и апликация на топикални антисептици след дренажа. Ако абсцесът се свързва с импактиране
на чуждо тяло, то трябва да бъде отстранено
чрез инструмент.
12.2.1.3. Системно антибиотично лечение – използва се самостоятелно като начално лечение или като допълнително лечение
заедно с дренажа.
12.2.1.3.1. Ако има нужда от премедикация.
12.2.1.3.2. Ако инфекцията не е добре локализирана.
12.2.1.3.3. Ако не се установява адекватен
дренаж.
12.2.1.3.4. Като допълнително лечение,
ако има ясно изразено засягане на общото
състояние.
Най-често като системно антибактериално средство се прилагат метронидазол,
тетрациклин, азитромицин, амоксицилин +
клавулонова киселина.
12.2.1.4. Хирургични процедури – обсъждат
се главно при абсцеси, свързани с дълбоки
вертикални дефекти, или в случаите, когато
след механично инструментиране се открива
остатъчен зъбен камък субгингивално, който
не е достъпен за консервативно отстраняване.
От 24 до 48 часа след дренирането и механичното почистване се препоръчва пациентите да бъдат отново прегледани за контрол
на оздравяването. Продължителността на
терапията зависи от продължителността на
острия процес. След като се овладее острото
възпаление, се прави планиране на следваща
фаза от лечението – по индикации, съответно
на пародонталното заболяване.
12.3. Правила за поведение при лечение на
некротични пародонтални заболявания
Некротични пародонтални заболявания
(НПЗ) са: некротичен гингивит, некротичен
пародонтит, некротичен стоматит. НПЗ имат
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подобни клинични характеристики, определящи се от острия възпалителен процес и
наличието на некроза на тъкани на пародонта.
НПЗ се причиняват от инфекциозни агенти,
действащи заедно с предразполагащи фактори, които компрометират имунния отговор
на организма. Най-чести предразполагащи
фактори за НПЗ са:
12.3.1. Системното състояние на организма – инфекция с HIV или заболявания,
засягащи левкоцититe (левкемии).
12.3.2. Психологически стрес.
12.3.3. Неадекватна орална хигиена.
12.3.4. Съществуващ гингивит.
12.3.5. Предишна анамнеза за НПЗ.
12.3.6. Тютюнопушене и консумация на
алкохол.
Поради изброените специфични характеристики на НПЗ (деструкция на тъкани, бърз
ход и болка) диагностиката и лечението би
трябвало да се извършат възможно най-скоро
и да се включат допълнителни средства към
конвенционалното пародонтално лечение.
12.3.7. Цели на терапията на НПЗ
12.3.7.1. Спиране на болестния процес и
разрушаването на тъканите.
12.3.7.2. Контролиране на болката и дискомфорта на пациента, които пречат на храненето
и оралната хигиена.
12.3.8. Лечебни подходи
12.3.8.1. Професионално механично почистване
Препоръчва се внимателно отстраняване
на меките и минерализираните депозити от
повърхността на зъбите. За тази цел се препоръчват ултразвукови апарати с упражняване на
минимален натиск върху улцерилите тъкани.
Професионалното механично почистване трябва да се извършва ежедневно и продължава
толкова дълго, колкото продължава острата
фаза на заболяването (обикновено 2 – 4 дни.)
12.3.8.2. Лична орална хигиена
Механичното почистване от страна на
пациента трябва да бъде ограничено, защото
директното четкане върху лезиите може да
влоши оздравяването и да предизвика болка.
12.3.8.3. Локална антимикробна терапия
През този период се препоръчва да се
използва х имическ и конт рол на плаката
като средства на основата на хлорхексидин
(0,12 – 0,2 %, два пъти дневно). Приложими
са и други средства като 3 % водороден пероксид, разреден 1 : 1 в топла вода, и други
кислородосвобождаващи средства, които не
само допринасят за механично почистване на
лезиите, но имат и антибактериален ефект
срещу анаероби.
12.3.8.4. Системна антимикробна терапия
В случаите, когато няма добър отговор на
механичното почистване или има системни
прояви (лимфаденит, температура и/или неразположение), се препоръчва да се приложат
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системни антимикробни средства. Не се препоръчва локално приложение на антибиотици
поради големия брой бактерии в тъканите,
където локално приложеното лекарствено
средство няма да може да достигне адекватни
концентрации. След овладяване на острото
състояние лечението продължава с планирано
лечение на предшестващото пародонтално
заболяване, корективна фаза – за корекция
на последиците от НПЗ, и поддържаща фаза.
12.3.9. Специфични съображения при лечението на НПЗ. В някои случаи изявата на
некротично пародонтално заболяване е първа
изява на друго тежко системно заболяване,
като левкемии или HIV инфекция, за които
пациентът не знае. Ако НПЗ протича тежко, генерализирано и няма подобрение след
адекватно лечение, пациентът трябва да бъде
насочен за преглед и кръвни изследвания към
личен лекар и/или специалист.
Е. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДИАГНОС
ТИК А, ПРОФИЛАКТИК А И ЛЕЧЕНИЕ НА
ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ И
АНОМАЛИИ
1. Препоръки относно диагностиката на
зъбно-челюстните деформации и аномалии
(ЗЧДА)
1.1. Методи за диагностика на ЗЧДА:
1.1.1. Клинични методи.
1.1.2. Рентгенови методи, общоприети в
ортодонтската практика, както и 3D методи,
които се назначават съгласно общомедицинското правило за максимална диагностична
полза при минимално облъчване и по преценка
на лекуващия лекар:
1.1.2.1. Ортопантомографско изследване.
1.1.2.2. Цефалометрични методи на изследване на профилна и/или фасова телерентгенография.
1.1.2.3. При нужда от по-детайлна информация може да се направят интраорална
ретроалвеоларна рентгенография, оклузална
рентгенография, конично-лъчева компютърна
томография и др.
1.1.3. Анализ на фотографски снимки.
1.1.4. Биометрични методи.
1.1.5. Други диагностични методи.
2. Препоръки относно профилактиката
на ЗЧДА
2.1. Осъществява се при желание на пациента чрез следните подходи и методи:
2.1.1. Консултация в периода на бременността.
2.1.2. Обучение на пациентите за предимствата на естественото хранене и за методите
на правилно изкуствено хранене.
2.1.3. Изследване на нормалните функции
в ЛЧО – дъвчене, гълтане, дишане и говор,
отчитане на отклоненията в тях и на ЗЧД,
възникнали като резултат от това. Обсъжда
се назначаването на упражнения, целящи
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коригиране на неправилните фу нк ции, и
консултации с други специалисти (орална и
лицево-челюстна хирургия, оториноларинголози, логопеди, алерголози и др.).
2.1.4. Установяване наличието на вредни
навици (смукане на пръст, биберон или език,
интерпониране на езика, устно дишане, постурални изменения и др.), представляващи
етиологичен фактор за ЗЧД, и отстраняване
действието им чрез подходящи апарати, психологични подходи или техники.
2.1.5. Установяване на парафункции, които
представляват етиологичен фактор за ЗЧД,
препоръчват се подходящи профилактични
действия.
2.1.6. Проследяване на нормалния пробив
на временните и постоянните зъби. Диагностициране на ранен и закъснял пробив. При
отклонение от нормалния ред на пробив или
при закъснял пробив повече от една година
се препоръчва назначаване на ортопантомография за уточняване на причините.
2.1.7. Своевременно остраняване на разклатените временни зъби и остатъчните корени
от временни зъби.
2.1.8. Екстрахиране на персистиралите
временни зъби при показания.
2.1.9. При преждевременна загуба на временен зъб се обсъжда изработване на местопазител при съответните показания.
2.1.10. При загуба на постоянен зъб без
загуба на наличното място при подрастващи
се препоръчва изработване на местопазител
и се обсъжда бъдещ лечебен план.
2.1.11. Случаите с хиподонтия на постоянен
зъб и/или анкилозирал временен зъб изискват
комплексна оценка.
2.1.12. При наличие на свръхбройни зъби
(ретинирани или пробили) е необходим лечебен план и решение.
2.1.13. Отстраняване на предварителни
контакти и блокажи при временни зъби.
2.1.14. При установяване на временни отклонения от нормата в смесено съзъбие се
препоръчва наблюдение.
2.1.15. При ранни признаци на зъбночел юс т но несъо т вет с т вие се п репоръчва
изготвяне на комплексен план за решение
на проблема.
2.1.16. При установяване на ЗЧД, които не
се самокоригират, а се влошават с растежа, е
необходим лечебен план и решение. Латеро
гнатията и клас III деформациите предпоставят такъв риск.
2.1.17. Провеждане на ортодонтско лечение
като част от вторичната ортодонтска профилактика.
3. Препоръки относно лечението на ЗЧДА
3.1. Поради множеството променливи,
които участват във формирането на различните ЗЧДА, не винаги може да се определи
стандартизиран терапевтичен подход и да
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се препоръча конкретен ортодонтски апарат. Привидно сходни клинични картини могат
да са свързани със съществени разлики, които
изискват различни приоритети при лечението.
3.2. Използваните ортодонтски апарати
и приспособления трябва да са избрани и
изработени въз основа на планираните цели,
като се отчитат биологичните особености и
възрастта на пациента.
3.3. Лекуващият лекар основава клиничните си решения на най-силните налични
медицински доказателства и на собствения
си професионален опит съобразено с предпочитанията на пациента.
4. Препоръки относно ретенционните апарати и ретенционния период
4.1. Ортодонтското лечение се състои от
два етапа: активно лечение и ретенционен
период (ретенция), който има за цел да запази постигнатите корекции в положението на
зъбите, зъбните дъги и оклузията.
4.2. Методът и продължителността на ретенцията се определят от лекуващия лекар
съобразно възрастта, хигиената, мотивацията
на пациента, вида и тежестта на малоклузия
та, състоянието на съзъбието и пародонта,
предстоящите дентални лечения, запазените
вредни навици и други и се обсъжда с пациента. Не съществуват категорични научни
доказателства кой ретенционен апарат е найефективен, както и какъв режим на носене
осигурява най-добро задържане на положението на зъбите:
4.2.1. Препоръчаните режим и продължителност на носене на ретенционните апарати
се отбелязват в документацията на пациента.
4.2.2. Препоръчва се лекуващият лекар да
осигури наблюдение на ретенционните апарати
за срок от поне 2 години.
4.3. Отговорността за ретенционните апарати е на пациентите и те трябва да бъдат
информирани за това. Право на пациента е да
реши дали ще носи ретенционните апарати,
или ще приеме риска от рецидив.
4.4. Лекуващият лекар информира пациента
както преди, така и след активното лечение
за важността на ретенционния период и за:
4.4.1. Риска от ортодонтски рецидив и възможността да се наложи релечение.
4.4.2. Грижите, които трябва да полага за
ретенционните апарати – почистване, пазене
от счупване или загубване и др.
4.4.3. Необходимите контролни прегледи.
4.4.4. Отговорността на пациента е да потърси помощ възможно най-скоро при повреда
или загуба на ретенционния апарат, тъй като
амортизираните или счупени апарати не изпълняват пълноценно функциите си.
4.4.5. Протокола на съответната практика
по отношение на повредените ретенционни
апарати, включително цената за поправката
им и/или изработването на нови.
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4.4.6. Протокола на съответната практика
при настъпил рецидив. В такива случаи може
да бъде обсъдено ново ортодонтско лечение,
което да се заплати от пациента допълнително.
5. Препоръки при водене на документация
при ортодонтско лечение
5.1. Препоръчва се специфичната ортодонтска документация да включва:
5.1.1. Паспортна част: трите имена на
пациента, дата на раждане, ЕГН и контакти
(телефон, имейл и/или адрес за кореспонденция). При лечението на пациенти под 18
години са необходими и имената на поне
един от родителите (или настойник), неговите контакти (телефон, имейл и/или адрес за
кореспонденция).
5.1.2. Анамнеза и статус – екстра- и инт
раорален, при провеждане на функционални
изследвания – резултатите от тях. Анамнезата
може да е снета устно или чрез попълване от
пациента (настойника) на въпросник (анкета).
5.1.3. Модели на горната и долната челюст
с регистрирана оклузия, по които може да се
оцени положението на отделните зъби, зъбните дъги и оклузията. Моделите могат да са
гипсови, полимерни или дигитални файлове.
5.1.4. Образни изследвания – в електронен
или разпечатан (на плаки) вариант.
5.1.5. Фотографски снимки – екстраорални
и интраорални.
5.1.6. Лечебен план.
5.1.7. Финансов план.
5.1.8. Клиничен картон на пациента във формат, избран от лекуващия лекар. Препоръчва
се той да отразява посещенията на пациента,
включително тези, на които пациентът не се е
явил, извършените манипулации и назначените
консултации с други лекари, ако има такива.
5.1.9. Декларациите за информирано съгласие, които пациентът е подписал.
5.1.10. При приключване или прекратяване
на активното ортодонтско лечение се препоръчва документиране на статуса на пациента.
5.1.11. Препоръчва се прекратяването на
ортодонтското лечение по желание на пациента
да бъде документирано чрез подписване на
декларация за прекъсване/отказ от лечение.
5.1.12. При обстоятелства, които застрашават здравето на пациента и/или компрометират изхода от лечението (неявяване на
посещения, лоша хигиена, несътрудничество
по отношение на носене на допълнителните
приспособления и апарати и на извършване
на допълнителните медицински манипулации
и др.), лекуващият лекар може да препоръча
преждевременното му прекратяване, като това
трябва да бъде документирано. Препоръчва
се нежеланието на пациента да се съобрази с
указанията на лекаря да се отрази с неговия
подпис, а при отказ – с подписа на лекаря и
на един свидетел.
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5.1.13. Други документи, свързани с ортодонтското лечение.
5.2. Ортодонтската документация се събира, обработва, използва и съхранява съгласно
действащата нормативна уредба:
5.2.1. При поискване от страна на пациента
лечебното заведение трябва да му предаде
копие от документите, които представляват
негова здравна информация (моделите, образните изследвания и фотографските снимки
и др.), както и копие от документите, които
пациентът е подписал. Препоръчва се това да
бъде удостоверено с датата на предаването и
подпис на пациента.
5.2.2. При поискване от страна на пациента
лекуващият лекар може да издаде документ
(епикриза), който удостоверява плана и хода
на проведеното лечение, вида на използваните
апарати и др.
5.2.3. Лекуващият лекар може да поиска
допълнително заплащане за изработването
на копие от ортодонтската документация
(например: дублажни модели, копие на дисковете с образните изследвания и др.), както
и за изготвянето на подробен писмен лечебен
и финансов план преди, по време или след
приключването на ортодонтското лечение,
който да послужи пред трети страни.
6. Препорък и относно информираното
съгласие, лечебния и финансов план и информацията за пациентите
6.1. Ортодонтското лечение се осъществява след изразено информирано съгласие
от пациента.
6.2. Препоръчва се лечебният план да бъде
подписан от пациента и да дава информация за:
6.2.1. Целите на лечението.
6.2.2. Етапите на ортодонтско лечение,
когато има такива.
6.2.3. Вида на използваните апарати, включително апаратите и приспособленията, които
пациентите трябва сами да поставят в устата си (например междучелюстни ластици,
екстраорални апарати и под.), както и тези,
които са свързани с допълнителни медицински манипулации (например поставянето на
средства за временна опора).
6.2.4. Необходимата екстракция на зъби.
6.2.5. Необходимите допълнителни медицински процедури, пряко свързани с ортодонтското лечение (например: хирургично
разкриване на ретиниран зъб, пародонтална
хирургия, ортогнатна хирургия и др.).
6.2.6. Предполагаемата продължителност
на лечението. Препоръчва се пациентът да
бъде информиран, че:
6.2.6.1. Лечението може да се удължи поради индивидуалните особености на случая
или ако възникнат дентални или здравословни
усложнения.
6.2.6.2. Лечението може да се удължи поради недостатъчно съдействие от страна на
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пациента по отношение на личната хигиена,
опазване целостта на ортодонтската апаратура, редовните посещения за активиране
на апаратите и носенето на допълнителните
приспособления и апарати и др.
6.2.7. Необходимост та от ретенционен
период.
6.2.8. Възможността в хода на лечението да
се наложат промени в плана на ортодонтското
лечение, които не могат да бъдат предвидени
в началото му.
6.3. Финансовият план е свързан с плана
на лечение. Препоръчва се финансовият план
да бъде подписан от пациента и да уточнява:
6.3.1. Цената на ортодонтското лечение и
начините и сроковете на нейното заплащане.
6.3.2. Какво е включено в тази цена и какво
не е включено.
6.3.3. Възможността да се наложи допълнително заплащане, ако лечението се удължи
поради недостатъчно съдействие от страна
на пациента.
6.3.4. Възможността в хода на лечението
да се наложат промени в плана и стойността
на ортодонтското лечение, които не могат да
бъдат предвидени в началото му.
6.4. Препоръчва се лекуващият лекар да
информира пациента устно или писмено за:
6.4.1. А нгажиментите на пациента във
връзка с безопасното провеждане на ортодонтското лечение и постигането на оптимални
резултати.
6.4.2. Същността на ортодонтския рецидив
и възможните мерки за предотвратяването му
от лекуващия лекар и от пациента.
6.4.3. Протокола на съответната практика
по отношение на извънредните посещения, разлепените и счупените апарати, пропуснатите
посещения и закъсненията, неизпълнение на
указанията на лекуващия лекар по отношение
на личната хигиена, носенето на ортодонтските
приспособления и апарати и т.н.
6.4.4. Протокола на съответната практика
по отношение на прекратяването на ортодонтското лечение.
Ж. СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕКОМПЛИЦИРАНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ И ОСТРА ОДОНТОГЕННА
ИНФЕКЦИЯ
Отнася се до некомплицирана екстракция
при пробили зъби, зъбни корени, фрактурирани
зъби; временни и постоянни зъби.
Одонтогенен възпалителен процес – отнасящ се до алвеоларния гребен и свързаните
с него меки тъкани, субпериостален и субмукозен абсцес.
1. Препоръки за поведение при некомплицирана екстракция на зъби
При провеждане на некомплицирана зъбна
екстракция е необходимо ЛДМ да има точна и
мотивирана диагноза; добро локално обезболяване; спазване на правилата за асептика и
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антисептика; спазване правилата за намаляване риска от кръстосана инфекция; да познава
методиката за извършване на манипулацията;
да познава усложненията на процедурата и
локалната анестезия; да познава подходите за
намаляване на риска от усложнения, както и
да може да ги управлява или лекува; да може
да прецени необходимостта от помощ или
второ мнение; да разполага с необходимия
инструментариум.
Лекарят по дентална медицина трябва да
може да анализира и да познава различните
фактори, които предпоставят повишен риск
от настъпване на усложнение, неблагоприятен
резултат, както и свързаните последици. Тези
фактори са вариабилни и могат да се отнасят до
различни клинични ситуации, касаещ и зъбите,
денталното заболяване; костните структури,
анатомичните особености; пациент-свързани
фактори – отнасящи се до коморбидния статус,
характеровите и поведенческите особености.
Препоръчва се клинични ситуации, които
пораждат противоречия и спорове, да бъдат
добре документирани.
Препоръчва се в медицинската документация да се вписва допълнителна информация,
която ЛДМ намира за важна, отнасяща се до
конкретния случай. Това може да включва
някаква информация, касаеща диагнозата,
причините за екстракция, оплакванията, здравословното състояние, коморбидния статус,
приема на медикаменти, назначения, дадена
медикаментозна терапия и др.
При настъпили усложнения или последици
от хирургичната процедура или заболяването
се препоръчва да се документира събитието.
Специа лните правила дават насока за
поведение, но те не могат да отразят всички
възможни ситуации.
2. Индикации за екстракция на зъби
Определянето на индикациите за екстракция на временни и постоянни зъби зависи от
локалните патологични процеси, свързани с
тях, и от общия соматичен статус на болния.
Съществуват различни индикации за екстракция на зъби, като не трябва да се забравя,
че това са насоки, а не абсолютни правила.
В отделни случаи показанията се разширяват
в зависимост от индивидуалните особенос
ти на организма и липсата на условия за
консервативно лечение на зъба. Преценката
за всеки конкретен случай остава в компетенциите на лекаря по дентална медицина.
Общи заболявания, при които се допуска
причинно-следствена връзка с патологичен
процес, свързан със зъбите, са основание за
разширяването на показанията за екстракция.
В същото време някои остри и хронични
заболявания и функционални нарушения в
редица системи на организма могат да са
причина за стесняване на индикациите за
екстракция.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

3. Индикации за екстракция на временни
зъби:
3.1. Причина за възпалителен процес, интоксикация и/или септични състояния.
3.2. Причина за одонтогенен остеомиелит.
3.3. Причина за хронични и изострящи се
лимфаденити, неподлежащи на консервативно
лечение.
3.4. Причина за развитие на абсцеси и
флегмони, неподлежащи на консервативно
лечение.
3.5. Причина за рецидивиращи възпалителни процеси в ЛЧО – остри и хронични
възпалителни процеси около временни зъби,
които могат да увредят зародишите на пос
тоянните зъби.
3.6. Персистирали временни зъби или корени, които са пречка за нормалния пробив
на постоянните зъби.
3.7. С големи кариозни разрушения, невъзможни за възстановяване или темпораризация,
както и при предстояща скорошна смяна.
3.8. С перирадикуларно възпаление.
3.9. Временни зъби, с които детето се ражда, ако са причина за затруднено естествено
кърмене.
3.10. По ортодонтски показания.
4. Индикации от локално естество за екс
тракция на постоянни зъби:
4.1. Силно разрушени от кариозната лезия
зъби, при които е невъзможно да се постигне
адекватна изолация на оперативното поле и
да се използват коронката и/или коренът им
за протетично възстановяване.
4.2. Зъби с пулпна некроза, неподлежащи
на консервативно лечение поради непроходими
канали, перфорации на корените/на фуркацията при многокореновите зъби и други, и
при зъби, при които е провеждано ендодонтско релечение по повод на екзацербиращи
периодонтити и невъзможност за адекватна
механична и химична обработка на кореновия
канал/и, както и такива, които не се повлияват
от провежданото консервативно лечение; зъби
с незавършено кореново развитие и дифузно
разрушена клинична корона; дълбок кариес
на корена със засягане на пулпата.
4.3. Зъби с коренови фрактури.
4.4. Напреднали пародонтални заболявания – напреднала костна резорбция с подвижност на зъба 3 степен; открита фуркация с
напреднала резорбция на интеррадикуларната
кост при невъзможност за друго лечение;
костна резорбция до апекса, рецидивиращи
пародонтални абсцеси и др.
4.5. Зъби, които са причина за остри локални или рецидивиращи хронични възпалителни процеси (остеомиелити, периостити,
одонтогенни максиларни синуити, абсцеси и
флегмони, лимфаденити и др.).
4.6. Зъби с периапикални възпалителни
лезии, неподходящи за консервативно лечение,
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както и при невъзможност за провеждане на
ендодонтско лечение.
4.7. По протетични показания – прораснали
зъби, които са пречка за протезиране, или
такива, които биха нарушили стабилността и
функционалната годност на протезната конструкция. При зъби, които са анатомично и
функционално изчерпани и влизат в планирано
протетично лечение.
4.8. По ортодонтски показания.
4.9. Свръхбройни зъби, които създават
пречки за нормалния пробив и са причина
за травми на устната лигавица и/или водят
до смущения в дъвкателната функция.
4.10. Ектопично или дистопично разположени зъби, които са причина за хронична травма
на устната лигавица, водят до функционални
смущения и/или нарушават естетиката.
4.11. Зъби, които са причина за хронично
дразнене на меките тъкани, както и предизвикващи рецидивиращо възпаление на
перикоронарните тъкани.
4.12. По естетични показания – когато е
невъзможно чрез ортодонтски и протетични
способи да се постигне задоволителен естетичен резултат.
4.13. При зъби във фрактурната линия
при фрактура на челюстни кости – вклинени
във фрактурната линия; фрактурирани зъби;
такива, които пречат на репонирането на
фрагментите и др.
4.14. Зъби, въвлечени във възпалителен
процес при неспецифични и специфични инфекции (сифилис, актиномикоза, туберкулоза)
и показания за екстракция.
4.15. Преди започване на перкутанно лъчелечение по повод на злокачествен тумор в
устната кухина зъбите се екстрахират в полето
на облъчването минимум 14 дни преди започване на лъчетерапията. Преди започване на
антирезорбтивна терапия с високорисков агент
се обсъжда екстракция на зъби с краткосрочна и средносрочна неблагоприятна прогноза,
след обсъждане с пациента и запознаването
му с полза/риск и възможните алтернативи.
Добра практика е да се обсъдят с пациента
причините, индикациите за препоръчване на
екстракцията във всеки конкретен случай,
както и да се обсъдят алтернативните възможности, включително и въздържане от
екстракция, когато това е възможно.
Пациентът, въз основа на предоставената
му обективна информация, може да вземе
информирано решение да проведе или да
откаже лечението.
След предоставяне на необходимата информация, която трябва да включва диагноза,
причини за препоръчване на екстракция,
препоръчано лечение, лечебни алтернативи,
рискове, последици, усложнения и др., пациентът взeма своя информиран избор и подписва
информирано съгласие.
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5. Контраиндикации за екстракция на зъби
Дори ако даден зъб отговаря на една от
индикациите за екстракция, в някои ситуации
зъбът не трябва да се отстранява поради други
фактори, определящи контраиндикации за екс
тракцията му. Абсолютни контраиндикации
за екстракция на зъби не съществуват. Противопоказанията са относителни и налагат
екстракцията на зъба да бъде отложена за
по-къс или по-дълъг период от време, след
провеждане на консултация с лекуващия системното заболяване специалист и провеждане
на необходими параклинични изследвания
и предоперативна подготовка. При тежки
декомпенсирани общи заболявания може да
се наложи подготовката и екстракцията да
се извършат в болнични условия.
Противопоказанията са от общо и от локално естество:
5.1. Пациенти с тежко декомпенсирани
метаболитни заболявания (като неконтролиран диабет или краен стадий на бъбречно
заболяване с уремия).
5.2. При пациенти с добре контролиран
диабет екстракцията може да бъде проведена
рутинно.
5.3. Пациенти със системни кръвни заболявания – левкози, левкемии, хемофилия,
анемични синдроми, хеморагични диатези и
прием на антикоагуланти и др.
5.4. Пациенти с декомпенсирани сърдечносъдови заболявания – нестабилна стенокардия, неконтролирана аритмия, неконтролирана
хипертония, остър и скорошен инфаркт на
миокарда и др.
5.5. Остро нарушаване на мозъчното кръвообращение – менингит, енцефалит, мозъчен инсулт в остър стадий, черепно-мозъчна
травма.
5.6. Нервни и психични заболявания в епизод на обостряне – шизофрения, епилепсия,
психози и др.
5.7. Инфекциозен хепатит в остър стадий.
5.8. Остри инфекциозни заболявания.
5.9. Улцерозни гингивити и стоматити.
5.10. Провеждана в момент или проведена
в миналото лъчетерапия в ЛЧО – поради
опасност от остеорадионекроза.
5.11. Други.
Денталният лекар трябва компетентно да
познава препоръките за поведение при медицински компрометираните пациенти, да
познава свързаните рискове и възможните
усложнения.
6. Усложнения при и след поставянето на
анестезията и екстракцията на зъб/и
Предотвратяването на хирургични усложнения се осъществява най-добре чрез задълбочена предоперативна оценка и цялостен
план за лечение, последвано от внимателно
изпълнение на обезболяването и хирургичната
процедура. Въпреки това, дори при такова
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планиране и използване на правилни хирургични техники, могат да се появят усложнения. Усложненията могат да бъдат от общ и
локален характер.
7. Възможни усложнения от локален характер, които могат да настъпят по време на
поставяне на локалната анестезия:
7.1. Счупване на инжекционната игла.
7.2. Слединжекционни болки и възпалителни усложнения.
7.3. Нараняване на кръвоносен съд с инжекционната игла.
7.4. Рефлекторна контрактура.
7.5. Аспирация или поглъщане на инжек
ционната игла.
7.6. Въздушен емфизем.
7.7. Поява на зони на исхемия по кожата.
7.8. Промени в сетивната или двигателната
инервация.
7.9. Слединжекционни некрози на тъканите.
7.10. Други рядко срещани и описани в
специализираната литература.
7.11. Нараняване на меките тъкани от
прехапване.
7.12. Лицева пареза/парализа.
7.13. Развитие на възпалителен процес.
8. Възможни усложнения и последици от
локален характер, които могат да настъпят по
време на и след екстракция на зъб/и:
8.1. Разкъсване на меките тъкани.
8.2. Счупване на корен/и на зъба.
8.3. Нараняване на съседен зъб.
8.4. Увреждане/счупване на короната на
зъба антагонист.
8.5. Фракт у ра на част от алвеоларния
израстък.
8.6. Счупване на горночелюстния тубер.
8.7. Луксиране на зъб/корен в меките тъкани.
8.8. Луксиране на долната челюст.
8.9. Фрактура на долната челюст.
8.10. Поглъщане или аспириране на зъба
или корена.
8.11. Кръвоизливи по време на или след
екстракцията и др.
8.12. Перфорация на максиларния синус
(възникване на оро-антрална комуникация).
8.13. Луксиране на зъб/корен в максиларния синус.
Зъби, чиито корени или свързана с тях периапикална патология навлизат/проминират или
са контактни с максиларния синус, определят
тази екстракция като рискова за настъпване
на усложнение – перфорация на максиларния
синус или попадане на корен в максиларния
синус с възможност за последващо развитие
на максиларен синуит. Голяма част от тези
предпоставящи усложненията фактори могат
да бъдат предоперативно оценени и обсъдени с
пациента. Някои от тези клинични ситуации/
фактори могат да предпоставят висок риск за
настъпване на усложнение. Лекарят по ден-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

тална медицина трябва да може да разпознава
клиничните ситуации, които крият по-висок
риск. Пациентът трябва да бъде запознат с
рисковете на процедурата. Важно е да се
отбележи, че информирането на пациента за
конкретен риск само по себе си не е достатъчно. Лекарят в конкретна клинична ситуация
трябва да може да оцени риска от настъпване
на усложнение/последици и в същото време
да е запознат с лечението на усложнението/
последиците. Той трябва да прецени дали ще
може да се справи с управлението/лечението
на усложнението/последиците. Отварянето на
максиларния синус (перфорация) е едно от
описваните усложнения на зъбната екстракция
при горните премолари и молари. Малки перфорации при дълбока костна алвеола могат да
бъдат лекувани консервативно. Случаите с големи единични или множествени перфорации
могат да изискват специализиран оперативен
подход. Наличието на периапикални лезии,
проминиращи към максиларния синус, одонтогенни или други кисти, препреснати дентални
материали към максиларния синус, корени,
проминиращи в максиларния синус, анатомични неблагоприятни вариации в кореновата
анатомия, патология на максиларния синус
и други налагат предоперативно обсъждане,
създаване на диагностичен/лечебен план и
предоставяне на достатъчна информация на
пациента. Често тези случаи изискват специализирано лечение в клиники по орална и
лицево-челюстна хирургия.
Нарушения в нервната проводимост по
хода на n. alveolaris inferior е друго неблагоприятно усложнение/последица от оперативна
процедура. В случаите, при които се очаква
(рентгенови доказателства) по-висок риск
от увреждане на сетивен нерв, се обсъжда
насочване към специалист.
8.14. Други рядко срещани и описани в
специализираната литература.
9. Усложнения от локален характер, които
могат да настъпят след екстракцията на зъб/и:
9.1. Развитие на сух алвеолит.
9.2. Следекстракционен кръвоизлив.
9.3. Развитие на абсцес/флегмон; остеомиелит; лимфаденит, периостит, синуит и други
възпалителни усложнения.
След екстракция на зъб е възможно развитие на възпалителен процес, като причините
за това могат да бъдат многобройни, индивидуални и различни. Предразполагащите
фактори за развитие на възпалителен процес
могат да бъдат локални и общи. Най-общо
к ъм фак тори те, п редпоставящи повишен
риск за развитие на възпалителен процес
след екстракция на зъб, се отнасят: лоша,
занемарена орална хигиена, тютюнопушене
и употреба на алкохол, метаболитни заболявания, малнутриция, имунокомпрометирани
пациенти, хематолимфоидни заболявания,
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медикация, различни придружаващи заболявания. Екстракцията на зъб като оперативна
процедура не предпоставя специфично свързан
риск за развитие на възпалителен процес, но
всяко нараняване на целостта на оралната
лигавица, включително и екстракционната
рана, могат да бъдат входна врата за развитие
на възпалителен процес поради инокулация
на микроорганизми от устната кухина или
външната среда. Обикновено факторите, които предпоставят развитие на възпалителен
процес, могат да се отнасят до диагнозата,
коморбидния статус, индивидуалните защитни
сили на организма, вирулентност и патогенност
на микроорганизмите, както и други случайни
фактори, които не могат да се предскажат или
установят. Съществува също статистически
риск за развитие на възпалително или друго
усложнение, въпреки че могат да отсъстват
известни предразполагащи рискови фактори.
9.4. Остеонекроза след проведено лъчелечение или антирезорбтивна терапия и др.
След екстракция на зъб като последствие
от оперативната травма може да се развие и
наблюдава: травматичен едем или преходно
оцветяване (от кръвонасядане) на меките
тъкани; дискомфорт или болка; временни
функционални нарушения в отваряне на устата; изпълване на екстракционната рана с
хранителни остатъци, протрахиран оздравителен процес и др.
10. Клиничен преглед
К линичният преглед преди екстракция
включва анамнеза на настоящите оплаквания,
анамнеза на живота и физикален преглед,
насочен към оралната и лицево-челюстната
област, включващ оглед, палпация, както и
оценка на информацията, получена от образни изследвания или други параклинични,
лабораторни изследвания.
Рентгенови методи, които намират приложение, са сегментни рентгенографии, ортопантомография и CBCT – при необходимост/
индикации.
Рентгеновото изследване предоставя информация за диагнозата и за специфичните
анатомични особености, касаещи корена на
подлежащия на екстракция зъб, като дължина,
форма, аномалии, ангулация, дилацерация,
проекция към максиларния синус и мандибуларния канал, наличие на костна патология
или анатомични особености на челюстните
кости.
Рентгеновото изследване може да установи
наличие на свързани или случайни патологични процеси в челюстните кости, които
клинично могат да не бъдат установени или
да не се подозират.
Рентгеног рафиите т рябва да вк лючват
цялата зона, която е обект на хирургичната интервенция, включително апексите на
зъба, подлежащ на екстракция, а също така
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и съседни регионални структури като част
от максиларния синус или долночелюстния
канал. След извършване на екстракцията се
назначава контролно рентгенографско изследване само при необходимост. След задълбочен
анализ на рентгенографията/рентгенографиите може да се наложи промяна в плана на
лечение (да се обмисли нуждата от хирургичен
подход за премахване на зъба/зъбите), за да
се предотврати или да се ограничи степента
на усложненията, които могат да се очакват.
Рентгеновите образни изследвания предоставят информация, която може да бъде полезна
за предоперативна преценка на тежестта на
екстракцията, както и предоставя информация
относно фактори, които предпоставят повишен
риск от настъпване на усложнения. Лекарят
по дентална медицина обсъжда с пациента
преди екстракцията установените патологични
находки и особено тези, които предпоставят
повишен риск от настъпване на усложнение.
Това е важна част от предоставяне на информация към информираното съгласие.
Лекарят по дентална медицина на базата
на клиничния си опит и подготовка преценява необходимостта от провеждане и вида
на рентгеновото изследване.
Лекарят по дентална медицина може да
прецени и да използва за целите на екстракцията предходно направена рентгенография,
когато прецени, че е малко вероятно да са
настъпили патологични промени, които да
могат да се обективизират при направа на
нова рентгенография и които биха имали
клинично значение.
11. Предхирургична/предоперативна оценка на медицинския статус
Основната цел на предоперативната оценка
на пациента е да се осигури достатъчно информация на лекаря и да му позволи да избере
най-подходящия хирургичен и анестетичен
план. При провеждането на предоперативната
оценка е изключително важно денталният лекар да се запознае подробно с медицинското
състояние на пациента. Пациентите могат
да имат различни здравословни проблеми,
които да изискват промяна на лечебния план
за извършване на безопасна хирургична интервенция (екстракция на зъб). Може да са
необходими специални мерки за контролиране
на кървенето, намаляване на вероятността от
инфекция или предотвратяване на медицинска
спешност.
11.1. Компонентите на предоперативната
оценка са следните:
11.1.1. Снемане на анамнеза от пациента или
законен негов представител за получаване на
медицинска информация относно историята
на заболяването.
11.1.2. Информи ране за на ли чиет о на
съпътстващи заболявания – компенсирани/
декомпенсирани; преглед на предишна налич-
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на медицинска документация и запознаване
с медикаментите, които пациентът приема.
11.1.3. При пациенти със сърдечно-съдови
заболявания физикалното изследване, което
може да извърши лекарят по дентална медицина, е констатиране на стойностите на артериалното налягане и на сърдечната честота,
като интерпретира получените резултати.
11.1.4. Определяне на предоперативния
риск на пациента.
При здрави пациенти или пациенти в добро
здраве, без доказани органични съпътстващи
заболявания (ASA* I), и пациенти със системно заболяване в лека до средна форма,
органични заболявания, невлияещи върху
основните функции (ASA II) при извършване
на некоплицирана екстракция, оперативна
процедура в малък обем и сложност, като инцизия, биопсия, малка ексцизия, пародонтална
процедура, поставяне на дентален имплант
и др., предоперативни консултации с други
специалисти и лабораторни изследвания се
назначават при необходимост. В клиничната
практика при пациенти с ASA I и ASA II
екстракцията на зъб се извършва, без да се
налага провеждане на задължителна предоперативна консултация (целяща получаване на
разрешение за екстракция) или лабораторни
изследвания. След обстойно запознаване с
анамнезата и клиничния статус на пациента
ЛДМ преценява необходимостта от назначаване
на допълнителни консултации и изследвания.
При пациенти със системно заболяване в
тежка форма, ограничаваща неговата активност, но без да го инвалидизира, клиничнозначими заболявания (ASA III) и пациенти със
системно заболяване в тежка форма, водещо
до инвалидност и/или заплашващо живота
му – категория с животозастрашаващи прид
ружаващи страдания (ASA IV), за извършване на екстракция/оперативна процедура се
назначават предоперативни консултации и
лабораторни изследвания. Иска се мнение от
лекуващите лекари на основните заболявания.
Препоръчва се лечението да се извършва в
специализирани лечебни заведения.
Препоръчително е лекарят по дентална
медицина да има попълнен от пациента или
от негов законен представител медицински
въпросник, преди да започне процедура по обезболяване и хирургична дейност. Информацията
във въпросника трябва да бъде обновявана при
настъпили промени. При липса на въпросник
е препоръчително данните от медицинската
история да бъдат отразени в подписаното информирано съгласие за провеждано лечение
или да бъдат отразени в амбулаторната книга.
Препоръчително е събраната информация по
време на обследването на болния да бъде отразена в медицинската документация.
* ASA – American Society of Anesthesiology
Classification
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12. Контрол на болката – локална анестезия
12.1. Избирайки начин за контрол на болката, лекарят по дентална медицина трябва да:
12.1.1. има предвид медицинската и денталната история на пациента;
12.1.2. използва най-подходящия и ефективен начин за конкретния пациент;
12.1.3. има предвид физичните и фармакологичните ефекти на всеки от използваните
медикаменти;
12.1.4. избира най-подходящата за всеки
клиничен случай процедура по обезболяване,
която да бъде минимално инвазивна, след
обсъждане с пациента или с негов законен
представител.
12.2. Дори при дълбока локална анестезия
пациентите все още може да изпитват дискомфорт от натиск върху зъба, околните тъкани и
челюстните стави по време на екстракцията.
12.3. При настъпило усложнение се препоръчва пациентът да бъде насочен за второ
мнение към специалист за уточняване статуса
на усложнението, получаване на препоръки за
продължаване на лечението или провеждане
на активно лечение.
12.4. При настъпило усложнение по време
или след поставянето на анестезията и екс
тракцията лекарят по дентална медицина:
12.4.1. Трябва да може да направи преценка за характера на настъпилото усложнение,
сложността му и за собствените си способности
да се справи с него.
12.4.2. Да вземе всички необходими мерки,
които са в неговата компетенция за справяне
с усложнението.
12.4.3. При нужда да повика екип от Центъра
за спешна медицинска помощ (ЦСМП) чрез
обаждане на Единен национален номер 112.
12.4.4. Да опише в медицинската документация настъпилото усложнение.
12.4.5. Да уведоми пациента за настъпилото
усложнение.
12.4.6. При необходимост да насочи пациента за консултация и/или лечение при
специалист в специализирана доболнична
или болнична помощ, като документира тези
обстоятелства.
Препоръчително е денталният лекар да
проследи и да осигури постоперативни грижи за пациента след извършването на зъбна
екстракция. Те могат да включват промяна
на хигиенните навици на пациента, промяна
на хранителните навици и др.
13. Принципи на поведение при одонтогенна инфекция
Одонтогенните инфекции водят началото си
от усложненията на кариеса (периодонтити),
пародонтални заболявания, перикоронарит. Те
могат да се разпространят отвъд границите на зъба към алвеоларния гребен и към
околните меки тъкани на главата и шията.
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Варират от добре локализирани инфекции,
които имат нужда от минимално лечение,
до животозастрашаващи възпалителни състояния, обхващащи дълбоките ложи в ЛЧО,
главата и шията.
Препоръчва се спазване на няколко принципа при лечението на пациенти с одонтогенна
инфекция.
13.1. Първи принцип – да се определи тежестта на инфекцията
13.1.1. Основава се на подробно снета
анамнеза и клиничен преглед.
13.1.2. В анамнезата се изяснява:
13.1.2.1. началото на възпалителния процес – откога пациентът има подуване, болка,
гноене от фистула и т.н., които посочват началото на възпалителния процес;
13.1.2.2. ходът на инфекцията – симптомите
на инфекцията и динамиката на заболяването,
наблюдавани промени в хода на инфекцията,
имало ли е периоди на подобряване и след
това влошаване на състоянието и др.;
13.1.2.3. определяне на скоростта на развитие на възпалителния процес – бързо ли се е
развило възпалението (за няколко часа) или
бавно и постепенно (за няколко дни);
13.1.2.4. какви са оплакванията на пациента – болка, подуване, локално повишена
температура, зачервяване, нарушена функция
(например тризмус, дисфагия, диспнея);
13.1.2.5. до каква степен е засегнато общото състояние – субективни оплаквания
на пациента, обективни находки – засягане
на виталните показатели: артериално налягане, пулсова честота, дишане, съзнание;
оплаквания от страна на общото състояние
на пациента – адинамия, отпадналост, анорексия, втрисане, главоболие, изпотяване,
нервност или потиснатост; лекарят по дентална медицина трябва да разбере как се
ч у вства субек тивно пациен т ът; въпросът
„Как се чувствате общо, цялостно?“ може да
предостави ценна информация за лекаря, като
предоставя важна информация, отнасяща се
до пациента като цяло, неговите представи
и нагласи, неговите притеснения, и най-важно ще покаже субективните оплаквания
на пациента;
13.1.2.6. какво лечение е проведено/назначено от друг лекар или самолечение е провеждал
до момента пациентът (ако е провеждал).
13.1.3. При клиничния преглед:
13.1.3.1. да се обследват виталните показатели на пациента – температура, кръвно
налягане, пулсова честота, дихателна честота;
13.1.3.2. да се оцени общият вид на пациента, като се търсят симптоми на токсичност;
13.1.3.3. да се обследва главата и шията
на пациента за признаци на инфекция/при
подуване – ложа/консистенция/граници и т.н.;
при тризмус – степен на тризмус;
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13.1.3.4. рентгенова диагностика – интра- и
ектраорални графии за преценка на входната
врата на възпалението;
13.1.3.5. да се изследва локалното разпространение на инфекция, както и ангажирането
на лимфните възли.
13.1.4. На този етап след подробно снетата
анамнеза и извършения клиничен преглед
лекарят трябва да може да определи стадия
на възпалението (edema, cellulitis, abscessus).
13.2. Втори принцип – да се определят
защитните възможности на пациента
Някои заболявания/състояния и приемът
на някои медикаменти компрометират защитните сили на организма на пациентите.
Имунокомпрометираните пациенти са посклонни към възпалителни заболявания, а
развилите се инфекции прогресират по-бързо
и са по-сериозни.
Такива са:
13.2.1. Пациенти с неконтролирани метаболитни заболявания (неконтролиран диабет,
пациенти с бъбречно заболяване в краен стадий, на хемодиализа, пациенти с малнутриция,
алкохолизъм и др.).
13.2.2. Пациенти със заболявания, водещи
до супресия на имунната система (лимфоми, левкемии, конгенитални или придобити
имунологични заболявания, пациенти с HIV
и др.).
13.2.3. Па ц иен т и на и м у носу п реси вна
терапия (на системни кортикостероиди, на
химиотерапия, след трансплантация на орган
и др.).
13.3. Трети принцип – да се определи дали
пациентът може да се лекува в амбулаторна
обстановка от общопрактикуващ дентален
лекар, или да се насочи към специализирано
лечебно заведение по лицево-челюстна хирургия, орална хирургия, УНГ, спешен медицински център или многопрофилна болница за
активно лечение.
Критерии за насочване на пациента към
специалист:
13.3.1. Бързопрогресираща инфекция.
13.3.2. Диспнея.
13.3.3. Дисфагия.
13.3.4. Тежка отпадналост, дехидратация и
токсичен вид на пациента.
13.3.5. Умерен до тежък тризмус.
13.3.6. Температура над 38,3 °С.
13.3.7. Имунокомпрометиран пациент.
13.3.8. Нужда от обща анестезия.
13.3.9. Неуспешно предишно лечение на
възпалителния процес.
13.3.10. Възпалителни процеси (целулит,
абсцес, флегмон), излизащи извън границите
на алвеоларния гребен и прилежащите меки
тъкани и ангажиращи ложите на пода на
устната кухина, птеригомандибуларното и
парафарингеалното пространство, подчелюстните пространства, възпалителни процеси,
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ангажиращи дълбоките пространства на бузата
и мастикаторните дъвкателни пространства
(инфратемпорално, темпорално, птеригомандибуларно), могат да бъдат животозастрашаващи и налагат специализирано лечение.
13.3.11. Неповлияващ се от стандартно
лечение лимфаденит.
13.3.12. Случаи с остеомиелит на мандибулата.
13.3.13. Случаи с одонтогенен синуит със
или без комуникация с устната кухина.
13.4. Четвърти принцип – да се премахне
одонтогенната причина
13.4.1. Основен принцип при осъществяване
на лечението е да се премахне причината за
възпалението (да се премахне некротичната
пулпа, да се почисти дълбок пародонтален
джоб, да се екстрахира причинният зъб) и да
се извърши хирургичен дренаж (при нужда, за
да се дренира натрупаната гнойна колекция).
13.4.2. Мекотъканни инфекции в стадий на
едема/инокулация могат да бъдат лекувани
чрез премахване на причината за одонтогенното възпаление със/без антибиотична терапия, докато възпаления в стадий на целулит/
абсцес налагат премахване на одонтогенната
причина, инцизия и дренаж и назначаване на
антибиотична терапия.
При необходимост от екстракция зъбът –
причинител на възпалителния процес, се
екстрахира при първа възможност. Инцизията
най-често предхожда екстракцията, като в
някои случаи може да се извършат едновременно. В случаите, в които се прецени, че
зъбът – причинител на възпалителния процес,
може да се запази чрез консервативно лечение, се препоръчва да бъде трепаниран и да
бъде отстранена патогенетичната причина за
възпалителния процес неотложно.
Не е добра практика да се отлага хирургичното и ендодонтското лечение с претекст,
че трябва да отзвучи първо възпалителният
процес. Отлагане на екстракцията е допустимо при временни противопоказания от общ
характер, локален характер – тежък тризмус
или тежест на екстракцията.
13.5. Пети принцип – да се назначи антибиотично лечение
13.5.1. Да се определи нуждата от назначаване на антибиотична терапия
13.5.1.1. Индикации, налагащи назначаване
на антибиотична терапия:
13.5.1.1.1. Подуване, излизащо извън границите на алвеоларния гребен.
13.5.1.1.2. Ангажиране на дълбоките ложи
в ЛЧО.
13.5.1.1.3. Целулит.
13.5.1.1.4. Тризмус.
13.5.1.1.5. Лимфаденопатия.
13.5.1.1.6. Температура над 38,3 °С.
13.5.1.1.7. Паракоронарит.
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13.5.1.1.8. Одонтогенен супуративен остеомиелит.
13.5.1.2. Ситуации, при които не се налага
да се назначава антибиотична терапия:
13.5.1.2.1. По настояване/желание на пациента.
13.5.1.2.2. Болка.
13.5.1.2.3. Периапикален абсцес.
13.5.1.2.4. Аlveolitis sicca.
13.5.1.2.5. Множествена екстракция при
пациент, който не е имунокомпрометиран.
13.5.1.2.6. Лек перикоронарит (възпаление
само в областта на лигавичния капишон).
13.5.1.2.7. Дрениран алвеоларен абсцес.
13.5.2. Рутинно изборът на антибиотик се
базира на емпиричен подход и е насочен срещу познатите микроорганизми, причиняващи
одонтогенна инфекция.
13.5.2.1. Антибиотици, ефективни за лечение
на одонтогенни инфекции, назначавани за
перорален прием, са посочени в специализираната литература.
13.5.3. Да се подбере тясноспектърен антибиотик срещу одонтогенната инфекция – при
лечение на проста одонтогенна инфекция.
13.5.3.1. Проста одонтогенна инфекция:
13.5.3.1.1. Подуване, локализирано в границите на алвеоларния гребен и вестибуларно.
13.5.3.1.2. Първи опит за лечение на възпалението.
13.5.3.1.3. Имунокомпрометиран пациент.
13.5.3.2. Комплексна одонтогенна инфекция.
13.5.3.2.1. Подуване отвъд границите на
алвеоларния гребен.
13.5.3.2.2. Неуспешно предишно лечение.
13.5.3.2.3. Имунокомпрометиран пациент.
13.5.4. Да се предпочита назначаването на
бактерициден антибиотик.
13.5.5. Да се избере антибиотик с най-малко
странични ефекти и токсичност.
13.5.6. Индикации за провеждане на антибиограма при избора на антибиотично лечение:
13.5.6.1. Бързо прогресиращи инфекции в
дълбоките ложи.
13.5.6.2. Предишна неуспешна антибиотична
терапия.
13.5.6.3. Инфекция, която не отговаря според очакването, след започната емпирична
антибиотична терапия в рамките на 48 часа.
13.5.6.4. Рекурентна инфекция.
13.5.6.5. Имунокомпрометиран пациент.
13.6. Шести принцип – антибиотикът да се
прилага правилно.
13.6.1. Антибиотикът трябва да е изписан
в подходяща доза, на правилни интервали за
прием и с достатъчна продължителност.
13.7. Седми принцип – пациентът да се
наблюдава до отзвучаване на възпалителния
процес.
Министър:
Кирил Ананиев
3124
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 10 април 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево,
с. Великово, с. Вичово, с. Горица, с. Калина,
с. Конаре, с. Люляково, с. Малина, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово,
с. Средина, с. Сърнино, с. Чернооково, община
Генерал Тошево, област Добрич.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геомера“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 580 от 11.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Добрич, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

и кадастър – Шумен, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3059
ЗАПОВЕД № РД-16-16
от 10 април 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Зайчино ореше,
с. Избул, с. Памукчии, с. Стан, с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геопрециз – инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 797 от 31.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова

3058
3060
ЗАПОВЕД № РД-16-15
от 10 април 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Драгоево, с. Златар,
с. Кочово, с. Осмар, с. Троица, с. Хан Крум,
община Велики Преслав, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е СД „Геоид – 93 – Колев и
Сие“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със Заповед № 858 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография

ЗАПОВЕД № КД-14-27
от 10 април 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 09-77536-3.09.2019 г.
от СГКК – Монтана, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Благово, EK ATTE
04251, община Монтана, одобрени със Заповед
№ РД-18-493 от 16.02.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 04251.6.25:
площ: 6820 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на държавата, чрез ИА „Борба с
градушките“;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.26:
площ: 916 кв. м, нива, собственост на „Торпли“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.27:
площ: 1640 кв. м, нива, собственост на Иван
Гонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.28:
площ: 1239 кв. м, нива, собственост на Даниел
Митков Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.29:
площ: 1557 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.139:
площ: 1711 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.141:
площ: 1883 кв. м, пасище, собственост на Петко
Ангелов Петков;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.142:
площ: 1734 кв. м, пасище, собственост на Даниел
Митков Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.143:
площ: 1793 кв. м, лозе, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.144:
площ: 2374 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.145:
площ: 844 кв. м, лозе, собственост на Йордан
Маринов Томов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.146:
площ: 1109 кв. м, лозе, собственост на „Монтания Агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.147:
площ: 1122 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.148:
площ: 3083 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.149:
площ: 1240 кв. м, лозе, собственост на Георги
Костадинов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.151:
площ: 5477 кв. м, нива, собственост на Филип
Тодоров Филипов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.154:
площ: 1710 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.155:
площ: 293 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.156:
площ: 1037 кв. м, пасище, собственост на Симеон Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.157:
площ: 390 кв. м, пасище, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
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поземлен имот с идентификатор 04251.7.158:
площ: 1389 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.159:
площ: 3097 кв. м, пасище, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.160:
площ: 677 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.161:
площ: 1181 кв. м, лозе, собственост на Замфир
Николов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.162:
площ: 520 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.163:
площ: 2290 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Кръсто Митов Митов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.164:
площ: 1510 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.165:
площ: 405 кв. м, лозе, собственост на Борис
Грозданов Григоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.166:
площ: 359 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.167:
площ: 1093 кв. м, лозе, собственост на Петко
Ангелов Петков;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.22:
площ: 8319 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.23:
площ: 11 619 кв. м, нива, собственост на „Торпли“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.24:
площ: 1138 кв. м, лозе, собственост на Трендафил
Павлов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.25:
площ: 1161 кв. м, лозе, собственост на Николай
Христов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.26:
площ: 997 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.27:
площ: 632 кв. м, лозе, собственост на Иван
Гонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.28:
площ: 633 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.29:
площ: 301 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.30:
площ: 163 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.31:
площ: 1266 кв. м, лозе, собственост на Малинка
Атанасова Иванова и Илия Митов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.32:
площ: 836 кв. м, лозе, собственост на „Макслогистик“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 04251.8.33:
площ: 226 кв. м, лозе, собственост на Нако
Георгиев Младенов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.34:
площ: 220 кв. м, лозе, собственост на Георги
Христов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.35:
площ: 224 кв. м, лозе, собственост на Тодор
Христов Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.36:
площ: 221 к в. м, лозе, собственост на Иван
Георгиев Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.37:
площ: 4222 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.38:
площ: 866 кв. м, лозе, собственост на Замфир
Иванов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.39:
площ: 96 кв. м, лозе, собственост на Замфир
Иванов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.40:
площ: 1028 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.41:
площ: 45 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.42:
площ: 241 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.71:
площ: 1789 кв. м, ливада, собственост на Цветана Теофилова Заркова;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.72:
площ: 835 кв. м, ливада, собственост на Цветана
Теофилова Заркова;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.73:
площ: 1630 кв. м, ливада, собственост на Апостол Илиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.74:
площ: 971 кв. м, ливада, собственост на Апостол
Илиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.75:
площ: 534 кв. м, ливада, собственост на Илия
Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.76:
площ: 273 кв. м, ливада, собственост на Илия
Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.77:
площ: 351 кв. м, ливада, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.78:
площ: 115 кв. м, ливада, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.79:
площ: 339 кв. м, ливада, собственост на Любен
Димитров Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.45:
площ: 7358 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
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поземлен имот с идентификатор 04251.17.46:
площ: 277 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.47:
площ: 3762 кв. м, нива, собственост на „Винарна
Лопушна“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.48:
площ: 142 кв. м, нива, собственост на „Винарна
Лопушна“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.49:
площ: 2723 кв. м, нива, собственост на Стоян
Младенов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.50:
площ: 95 кв. м, нива, собственост на Стоян
Младенов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.51:
площ: 2047 кв. м, нива, собственост на Данаил
Григоров Павлов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.52:
площ: 88 кв. м, нива, собственост на Данаил
Григоров Павлов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.53:
площ: 1137 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.54:
площ: 120 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.55:
площ: 6337 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Атанас Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.56:
площ: 105 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Атанас Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.57:
площ: 5157 кв. м, нива, собственост на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.58:
площ: 98 кв. м, нива, собственост на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.59:
площ: 8184 кв. м, нива, собственост на Малинка Атанасова Иванова и Илия Митов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.60:
площ: 5790 кв. м, нива, собственост на Рангел
Серафимов Ценов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.61:
площ: 6013 кв. м, нива, собственост на Елена
Иванова Костова;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.62:
площ: 11 185 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Давидко Кръстев Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.63:
площ: 8447 кв. м, нива, собственост на Камелия
Василева Петкова;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.64:
площ: 1545 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.65:
площ: 449 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 04251.17.66:
площ: 5749 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.18.73:
площ: 5630 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.18.74:
площ: 3362 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.18.75:
площ: 61 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.22.101:
площ: 11 827 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.74:
площ: 2412 кв. м, нива, собственост на Езекия
Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.75:
площ: 2964 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.76:
площ: 902 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.77:
площ: 8841 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.78:
площ: 2052 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.79:
площ: 3970 кв. м, нива, собственост на Здравко
Христов Йосифов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.80:
площ: 2592 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.101:
площ: 342 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.102:
площ: 469 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.103:
площ: 128 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.104:
площ: 1307 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.105:
площ: 99 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.106:
площ: 3412 кв. м, широколистна гора, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.107:
площ: 2093 кв. м, широколистна гора, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.108:
площ: 641 кв. м, широколистна гора, собственост
на Пламен Ангелов Петров;
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поземлен имот с идентификатор 04251.101.109:
площ: 2016 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.110:
площ: 7212 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.111:
площ: 42 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.
2. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 04251.6.10:
площ: 1579 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.17:
площ: 6837 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на държавата, чрез ИА „Борба с
градушките“;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.18:
площ: 1308 кв. м, нива, собственост на Даниел
Митков Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.19:
площ: 1646 кв. м, нива, собственост на Иван
Гонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.6.23:
площ: 975 кв. м, нива, собственост на „Торпли“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.6:
площ: 1100 кв. м, пасище, собственост на Симеон Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.7:
площ: 500 кв. м, пасище, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.48:
площ: 5567 кв. м, нива, собственост на Филип
Тодоров Филипов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.49:
площ: 1134 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.50:
площ: 1113 кв. м, лозе, собственост на „Монтания Агро“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.51:
площ: 851 кв. м, лозе, собственост на Йордан
Маринов Томов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.54:
площ: 1884 кв. м, лозе, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.56:
площ: 2359 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.58:
площ: 1097 кв. м, лозе, собственост на Петко
Ангелов Петков;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.59:
площ: 368 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.60:
площ: 420 кв. м, лозе, собственост на Борис
Грозданов Григоров;
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поземлен имот с идентификатор 04251.7.62:
площ: 2353 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Кръсто Митов Митов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.63:
площ: 534 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.65:
площ: 1182 кв. м, лозе, собственост на Замфир
Николов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.67:
площ: 1844 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.68:
площ: 1287 кв. м, лозе, собственост на Георги
Костадинов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.109:
площ: 679 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.123:
площ: 1852 кв. м, пасище, собственост на Даниел
Митков Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.124:
площ: 2217 кв. м, пасище, собственост на Петко
Ангелов Петков;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.126:
площ: 1575 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.127:
площ: 1461 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.128:
площ: 3100 кв. м, пасище, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.132:
площ: 2482 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.7.138:
площ: 1746 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.1:
площ: 1247 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.2:
площ: 1137 кв. м, лозе, собственост на Замфир
Иванов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.3:
площ: 4627 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.4:
площ: 241 к в. м, лозе, собственост на Иван
Георгиев Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.5:
площ: 245 кв. м, лозе, собственост на Тодор
Христов Костов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.6:
площ: 238 кв. м, лозе, собственост на Георги
Христов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.7:
площ: 244 кв. м, лозе, собственост на Нако
Георгиев Младенов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.8:
площ: 875 кв. м, лозе, собственост на „Макслогистик“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 04251.8.9:
площ: 1305 кв. м, лозе, собственост на Малинка Атанасова Иванова и Илия Митов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.11:
площ: 1178 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.12:
площ: 11 961 кв. м, нива, собственост на „Торпли“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.14:
площ: 1193 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.15:
площ: 738 кв. м, лозе, собственост на Иван
Гонов Кузманов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.18:
площ: 1103 кв. м, лозе, собственост на Пламен
Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.19:
площ: 1246 кв. м, лозе, собственост на Николай
Христов Симеонов;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.20:
площ: 1210 кв. м, лозе, собственост на Трендафил
Павлов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.8.21:
площ: 10 635 кв. м, пасище, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.1:
площ: 700 кв. м, ливада, собственост на Любен
Димитров Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.2:
площ: 780 кв. м, ливада, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.3:
площ: 1101 кв. м, ливада, собственост на Илия
Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.4:
площ: 3200 кв. м, ливада, собственост на Апостол Илиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 04251.9.5:
площ: 3005 кв. м, ливада, собственост на Цветана Теофилова Заркова;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.25:
площ: 8100 кв. м, нива, собственост на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.26:
площ: 4200 кв. м, нива, собственост на „Винарна
Лопушна“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.27:
площ: 3099 кв. м, нива, собственост на Стоян
Младенов Тодоров;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.28:
площ: 2429 кв. м, нива, собственост на Данаил
Григоров Павлов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.29:
площ: 6800 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Атанас Тодоров Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.30:
площ: 5500 кв. м, нива, собственост на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.31:
площ: 8512 кв. м, нива, собственост на Малинка Атанасова Иванова и Илия Митов Тодоров;
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поземлен имот с идентификатор 04251.17.32:
площ: 5907 кв. м, нива, собственост на Рангел
Серафимов Ценов;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.33:
площ: 6021 кв. м, нива, собственост на Елена
Иванова Костова;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.35:
площ: 11 201 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов и Давидко Кръстев Илиев;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.36:
площ: 8505 кв. м, нива, собственост на Камелия
Василева Петкова;
поземлен имот с идентификатор 04251.17.42:
площ: 3890 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.18.27:
площ: 5633 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.18.31:
площ: 3728 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.22.30:
площ: 11 829 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.1:
площ: 3999 кв. м, нива, собственост на Здравко
Христов Йосифов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.2:
площ: 2091 кв. м, нива, собственост на Валери
Иванов Видов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.7:
площ: 908 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.17:
площ: 2443 кв. м, нива, собственост на Езекия
Христов Иванов;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.18:
площ: 9175 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 04251.24.19:
площ: 5115 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.2:
площ: 3346 кв. м, широколистна гора, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.5:
площ: 2054 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.22:
площ: 3500 кв. м, широколистна гора, собственост на Пламен Ангелов Петров;
поземлен имот с идентификатор 04251.101.36:
площ: 3718 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3063
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1769
от 14 април 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК и протоколно решение № 6000 от
14.04.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процеду ра за приватизационна продажба на
недви ж им имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на
облас т н и я у п ра ви т ел на облас т Кърд жа л и,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 40909.121.32.1.2, със застроена
площ 255 кв. м, намиращ се на бул. България
№ 97, ет. 2, в гр. Кърджали, община Кърджали,
област Кърджали.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3080
РЕШЕНИЕ № 3662-П
от 21 април 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка
с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1722 от 14.08.2018 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 70
от 2018 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6002 от
21.04.2020 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Монтана, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 05654.500.762, с площ 5808 кв. м,
намиращ се на ул. Ал. Стамболийски № 46 в
с. Боровци, община Берковица, област Монтана
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 27 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
4000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
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та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3081
РЕШЕНИЕ № 3663-П
от 21 април 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или акции
са собственост на търговско дружество с повече от
50 на сто държавно участие в капитала (Наредба
за електронната платформа), Решение № 1659 от
24.06.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 50 от 2016 г.),
изменено с Решение № 1728 от 13.11.2018 г. (ДВ,
бр. 97 от 2018 г.), относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6003
от 21.04.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 05236.553.77, с площ 25 221 кв. м, намиращ се в гр. Бойчиновци, община Бойчиновци,
област Монтана (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 94 000 лв. (без
включен ДДС);
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2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
3082

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 32
от 23 март 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 3 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Долна баня, одоб
рява проект на „Изменение на действащ ОУП на
община Долна баня“, одобрен с Решение № 71
от 20.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Долна
баня, в обхвата на производствените територии.
Председател:
Л. Драганова
3153

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-5
от 29 април 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ за линейни обекти: „Уличен водопровод
∅ 110 и електропровод 20 kV за захранване на
ПИ 06077.10.487 пo КК на с. Браниполе, община
„Родопи“, попадащи в землищата на с. Браниполе, община „Родопи“, и гр. Пловдив, община
Пловдив, в област Пловдив, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, неразделна
част от настоящата заповед.
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Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Каназирева

3162

74. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 май 2020 г.
3212
35. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
а л. 1, т. 6 о т За кона за подзем н и т е богат ства – скалноoблицовъчни материали, в площ
„Яна“, разположена в землището на с. Дебрен,
община Гърмен, област Благоевград, и описана
със следните координати в координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4610572

238372

2.

4610597

238598

3.

4610233

238563

4.

4609440

238395

5.

4609462

237725

6.

4610305

237920

7.
4610372
238353
3133
36. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалноoблицовъчни
материали, в площ „Тангра“, разположена в
землището на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, и описана със следните координати
в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4792384

228534

2.

4792340

229504

3.

4791010

229443

4.

4790818

229274

5.

4790283

229250

6.

4790293

229045

7.

4790767

229067

8.
3134

4790795

228462
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147ш. – 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 Закона за съдебната
власт за съдебния район на Софийския градски
съд за 2020 г.
(допълнение към ДВ, бр. 19 от 2020 г.)
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Беки Давид Ашер – специалност: организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия и на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова – специалност:
застраховане и социално дело, счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова – специалност:
управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев – специалност: счетоводна отчетност, бизнесмениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев – специалност: международни икономически отношения, двигатели
с вътрешно горене.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова – специалност: икономика на кооперациите, счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, икономика на
търговията.
Борис Асенов Карабельов – специалност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Борислав Венциславов Сефтерски – специалност: финанси.
Борис Любомиров Ненчев – специалност:
финанси и отчетност.
Борислав Димитров Божинов – специалност:
публична администрация – данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски – специалност: статистика, достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов – специалност:
икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев – специалност: стопанско управление, маркетинг, икономика на
интелектуалната собственост.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управ
ление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, специализация: международен транспорт.
Валентина Иванова Боянова – специалност:
икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
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Ва лери Хрис т ов Хрис т ов – спец иа л нос т:
организация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Жекова Назърова – специалност:
счетоводство и контрол.
Ван я Великова Григорова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова – специалност: икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право, оценител на
права на интелектуална и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия,
достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова – специалност: счетоводство и контрол – счетоводство, анализ и
контрол на търговската дейност; пълна право
способност на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева – специалност: счетоводство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев – специалност:
външна търговия.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова – специалност:
икономика на промишлеността.
Василка Иванова Чорапинова – специалност:
икономика и организация на труда.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Вася Стефанова Митева – специалност: машинна обработка, НСС и МСС; първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов – специалност: счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева – специалност:
счетоводство и контрол; електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова – специалност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Венцислав Димитров Божков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприя
тия и вземания.
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Вера Николова Коларова – спец иа лност:
икономика и управление на търговията, икономист-търговец.
Весела Маринкова Мисалева – специалност:
социално и застрахователно дело, икономистсчетоводител.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
финанси, банково дело, Експлоатация и ремонт
на летателните апарати. Основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България. Мениджмънт на военновъздушните
сили; оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността, ръководител движение и търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност:
икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева – специалност: счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, счетоводство
и контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на инвестиционни проекти.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация).
Виктория Младенова Митова – специалност:
финанси.
Виктория Чавдарова Цекова – специалност:
стопанско управление.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду – специалност:
финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
Владимир Василев К инов – специа лност:
планиране и прогнозиране на икономическите
системи, МИО.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов – специалност:
финанси, кредитиране, застрахователно дело,
оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев – специалност:
икономика и организиция на труда.
Владимир Райчев Йорданов – специалност:
икономист по транспорта, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Галина Божидарова Василева – специалност:
счетоводство и одитинг.
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Галина Бориславова Иванова – специалност:
психология, туризъм, магистър по психология.
Галина Ефтимова Ганева – специалност: управление и планиране, експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, достъп до класифицирана информация.
Галя Василева А ламинова – специалност:
организация на производството и управление на
транспорта, финансист-счетоводител, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Ганка Миткова Герасимова – специалност:
счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев – специалност:
счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Димитров Политов – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
бизнесадминистрация, достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев – специал
ност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.
Георги Николов Календеров – специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев – специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев – специалност: икономика на сигурността и отбраната – финанси и
счетоводство на въоръжените сили, финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите, достъп
до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева – специалност:
финанси и кредит, финансово право.
Гергина Максимова Атанасова – специалност:
планиране.
Гергана Томова Масу рска – специа лност:
счетоводство и контрол; бизнесадминистрация.
Гинка Борисова Конова – специалност: счетоводство и контрол, финансов контрол.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова – специалност:
статистика, цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, вътрешен контрол
и вътрешен одит, одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов – специалност:
икономика на кооперациите, счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието.
Даниел Николов Стойков – специа лност:
счетоводство и контрол, оценител на търговски
предприятия, на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Джаджарова – специалност:
икономика, финанси и счетоводство.
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Даниела Николова Грозданова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев – специалност: икономика и управление на търговията, достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова – специал
ност: управление на териториални системи, право,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на оборотни и дълготрайни активи, на
недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност:
счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова Митова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова – специалност: международни икономически отношения.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор
в публичния сектор, регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова – специалност: организация на производството и управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова – специал
ност: управление и планиране на народното
стопанство, финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева – специалност:
икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов – специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност:
финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров – специалност:
икономика и организация на труда, съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров – специалност:
икономика и организация на труда, банково
кредитиране.
Димитър Иванов Франзелов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания.
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Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Димитър Тонов Нейков – специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Дим чо Атанасов Борисов – специа лност:
финанси и кредит, икономика на транспорта,
автотехническа експертиза.
Дияна Банкова Неделчева – специалност:
доктор по икономика – счетоводство, контрол и
анализ, одит и риск мениджмънт, счетоводство
и контрол.
Добрин Стефанов Иванов – специа лност:
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов – специалност: икономика на труда, достъп до класифицирана информация.
Доника Юлианова Георгиева – специалност:
счетоводство и контрол, аграрна икономика,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Дончо Стайков Джопов – специалност: международни икономически отношения.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева – специалност:
финанси, кредитно и застрахователно дело.
Евгения Иванова Сматракалева – специалност: счетоводство и контрол.
Екатерина Йорданова Аргирова – специалност: счетоводна отчетност, дипломиран одитор.
Екатерина Стоименова Стоименова – специалност: икономика и управление на търговията,
управление на кооперации, право.
Елвира Хачик Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията,
икономика и мениджмънт.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специа лност: икономика на външната
търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова – специалност:
счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Ми тева – специа лност:
маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Иванова – специалност: икономика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева – специалност:
икономика на търговията, стопанско управление,
икономист-счетоводител.
Елза Цветанова Фролошка – специалност:
туризъм, оперативно счетоводство.
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Ели Николаева Стефанова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
макроикономика.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хид
ротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова – специалност: счетоводна отчетност, подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС, МСС,
съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова – специалност:
стопанско управление – управление на предприятия от горския сектор, горско стопанство,
оценител на недвижими имоти, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия, достъп до класифицирана
информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова – специалност: финанси, стопанско управление – бизнесадминистрация.
Елка Русева Жекова – специалност: управ
ление и планиране на народното стопанство,
кандидат на икономическите науки, вътрешен
одитор в публичния сектор, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Емил Асенов Атанасов – специалност: доц.
д-р по счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност; вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов – специалност:
икономика и управление на търговията, финанси
и счетоводство, право.
Д-р Емил Емилов Митов – специалност: стопанско управление – стратегическо управление.
Емил Любенов Генов – специалност: социално-икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси –
банково дело.
Емили я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Симеонова Захариева – специалност:
счетоводство и контрол.
Емилия Стоянова Захариева – специалност:
счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Ернесто Олегов Еленков – специалност: стопанско управление, финанси, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
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Жоро Светославов Николов – специалност:
маркетинг и мениджмънт, оценител на инвестиционен проект, цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова – специалност:
маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Георгиева Желязкова – специалност: икономика и организация на туризма; мениджмънт
и маркетинг; финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одитинг.
Ива Спасова Вълкова – специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
Иван Василев Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Владимиров Лазаров – специалност:
счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Николаев Ачев – специалност: икономика и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова – специалност: счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов – специалност: финанси, стопанско управление и администрация.
Ивайло Валентинов Динев – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов – специалност:
счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов – специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов – специалност: икономика на труда, санитарен инспектор.
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Иван Вълчев Иванов – специалност: финанси,
съобщителна и осигурителна техника и системи,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
банково дело.
Иван Георгиев Арнау тск и – специа лност:
машинна обработка.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социалното дело.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управление на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков – специалност: финанси, икономика на кооперациите, икономистсчетоводител.
Иван Стоянов Иванов – специалност: счетоводство и контрол.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивана Минчева Христова – специа лност:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов – специалност:
счетоводна отчетност.
Иванка Георгиева Златева – специалност:
финанси и кредит, бизнесадминистрация.
Иванка Костадинова Мишева – специалност:
финанси и кредит, експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова – специалност:
икономика – бизнесадминистрация.
Иванка Николова Кьосовска – специалност:
народностопанско планиране, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Иво Любомиров Димов – специалност: финанси, оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки – специалност: счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова – специалност:
счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско
стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор,
машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев – специалност:
финанси, счетоводство, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
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Илко Христов Чамов – специалност: счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова – специалност:
икономика и организация на труда, пенсии.
Ирена Василева Цветкова – специалност:
финанаси.
Ирина Димитрова Кьосева – специалност:
счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова –
специалност: социално-икономическо планиране.
Ирина Станкова Стоилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на машини и съо
ръжения, търговски предприятия и вземания,
придобита правоспособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева – специалност: счетоводство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Искра Асенова Айвазова – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова – специалност: публични финанси, фирмено счетоводство, финансови
отчети на предприятия и одит.
Йонко Дочков Петров – специалност: финанси,
икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнесадминистрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Йорданка Тодорова Николова – специалност:
макроикономика – банково и застрахователно
дело.
Йосиф Красимиров Радулов – специалност:
маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие – специалност: финанси
и кредит.
Калин Пламенов Таушанов – специалност:
финансов мениджмънт, МИО.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Катя Атанасова Иванова – специалност: финанси, публични финанси.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова – специал
ност: маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова – специалност:
икономист-счетоводител.
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Катя Миланова Момчилова – специалност:
счетоводна отчетност.
Кирил Борисов Георгиев – специалност: икономика на транспорта, оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на животински хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Кирилов – специалност: политология, финанси – банково дело.
Кирил Георгиев Петров – специалност: социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
Кирил Кралчев Методиев – спецалност: счетоводна отчетност.
Красимир Манолов Петров – специалност:
счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински – специалност: счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова – специалност:
счетоводство и контрол, одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева – специалност:
икономика на т ъргови ята и промишленост
та – средно икономическо.
Красимира Цветкова Горянова – специалност:
икономика и организация на труда, международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни
експертизи – финанси и счетоводство.
Кристена Илиева Божилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
Констанца Иванова Александрова – специалност: финанси и кредит, държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов – специалност:
финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов – специа лност:
организация на производството и управление в
промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева – специалност:
финанси и кредит.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Димитрова Ташева – специалност:
финанси и кредит.
Любен Василев Любенов – специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния
сектор, оценител на финансови активи и финансови институции.
Любомир Бонов Бонев – специалност: социално-икономическо планиране, оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски – специалност:
счетоводство; право.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
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Лиди я Георгиева Савкова – специа лност:
икономика, счетоводна отчетност.
Лиди я Гергинова Петкова – специа лност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева – специалност:
счетоводна отчетност, МСС, международни стандарти за одит, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лилия Маринова Трифонова – специалност:
икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова – специалност: икономика и отчетност на търговията и промишлеността, данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова – специалност:
счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева – специалност: организация на производството и управление в
промишлеността.
Любомир Илиев Полинчев – специалност:
счет овод на о т че т нос т, д и п лом и ра н од и т ор,
независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Людмил Митев Недялков – специалност: счетоводство и контрол, здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Малинка Атанасова Димитрова – специалност: икономика на промишлеността, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова – специалност:
икономика на кооперациите.
Маргарита Георгиева Пецанова – специалност:
международни икономически отношения и митническа политика, фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска – специалност: счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова – специалност:
финанси и кредит, държавни финанси; финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева – специалност: счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Маргарита Ташева Радева – специалност: финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител
и регистриран одитор.
Маргарита Ценова Костова – специалност:
икономика и управление на индустрията, оценка
на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, финансови институции, права на
интелектуалната и индустриалната собственост.
Мариана Величкова Божкова – специалност:
финанси и кредит, банково дело; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи;
лиценз за оценка на финансови институции.
Мариана Георгиева Шебова – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа и нформат и ка, и коном и ка на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
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международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова – специалност:
финанси и кредит.
Мариета Иванова Камбова – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева – специалност:
интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост, оценител на земеделски земи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова – специалност:
управление и планиране на народното стопанство,
вътрешен одитор в публичния сектор, експертпроверител на измами.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова – специалност: икономика и управление на промишленост
та, интелектуална собственост, право.
Мария Атанасова Макавеева – специалност:
икономика на транспорта.
Мария Жорова Лалева-Гуевска – специалност:
икономика и управление на селското стопанство,
оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
Мария Кирилова Костова – специалност: социално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева – специалност: финанси и кредит, право.
Мария Стефанова Войникова – специалност:
икономика на промишлеността.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева – специалност: икономист по транспорта.
Марко Петров Терзийски – специалност: счетоводна отчетност.
Мартин Николов Николов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания, недвижими имоти.
Мая Ангелова Петрова – специалност: финанси, брокер на ценни книжа, инвестиционен
консултант.
Мая Богомилова Владимирова – специалност:
икономика и организация на труда, финанси и
счетоводство, финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата.
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Мая Цветанова Василева – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Миглена Петкова Стамболиева – специалност:
международни икономически отношения, право,
оценител на права на интелектуалната и индуст
риалната собственост.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Милен Марчев Марков – специалност: МИО –
управление на международни проекти, финанси,
доктор по финанси, парично обращение, кредит
и застраховка.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева – специалност: финанси и кредит, експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мимоза Вутова Влъчкова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Мирела Георгиева Петкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирена Милкова Шотекова – специалност:
стопански и финансов контрол, счетоводство и
контрол, международни икономически отношения, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирослав Борисов Петков – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление
и администрация.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирослава Стоянова Маринова – специалност:
маркетинг, право на ЕС.
Минчо Василев Минчев – специалност: приложна математика, брокер на ценни книжа,
инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев – специалност: финанси.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност:
икономика на промишлеността.
Мом ч и л Георг иев Жеков – спец иа л нос т:
финанси.
Момчил Станчев Тиков – специалност: финанси, регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Надеж да Коцова Тодорова – специалност:
счетоводна отчетност.
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Надеж да Такова Лазарова – специалност:
финанси и кредит.
На д я Сил уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева – специалност: бизнес
и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова – специал
ност: счетоводство и контрол.
Наталия Спиридонова Жабленска – специалност: икономика и организация на МТС.
Недка Иванова Петрова – специалност: икономика и управление на транспорта, автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров – специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.
Недялка Георгиева Йоцова – специалност:
икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова – специалност:
икономика и управление на промишлеността.
Н и кола й Георг иев Цонев – спец иа л нос т:
икономика и управление на транспорта, оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, права на интелектуалната
и индустриалната собственост, земеделски земи
и подобренията върху тях.
Нели Пет рова Михайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Нина Спасова Стоименова – специалност:
маркетинг и мениджмънт; счетоводство, финанси
и контрол; вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор „Рибарство“.
Олга Георгиева Миленкова – специалност:
икономика на труда и социалното дело, здравна
икономика, регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева – специалност: финанси.
Орлин Георгиев Константинов – специалност:
икономист по социално-икономическа информация.
Пейо Тошев Йорданов – специалност: финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова – специалност:
счетоводна отчетност, икономика и мениджмънт,
оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков – специалност:
социално и застрахователно дело.
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Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Пет ър Панайотов Иванов – специа лност:
икономика и управление на търговията, бизнес
в туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения, маркетинг.
Петя Костадинова Маринова – специалност:
счетоводство и контрол, право.
Петя Любенова Спасова – специалност: счетоводна отчетност, право в международния бизнес.
Пламен Асенов Лазаров – специалност: счетоводство и контрол, брокер на ценни книжа,
борсов посредник, достъп до класифицирана
информация.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев – специалност: счетоводство и контрол, право.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радио
електроника.
Победа Гечева Йонова – специалност: организация и машинна обработка на икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Радка Илиева Костянева – специалност: международни икономически отношения.
Радка Йорданова Бончева – специалност:
икономика на промишлеността.
Радка Ненова Николова – специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
финансово-счетоводни проблеми.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика – счетоводство и одитинг.
Радослава Николова Лалова – специалност:
счетоводство и контрол; вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана информация.
Райна Ман чова Дави дова – специа лност:
публични финанси, екология, вътрешен одитор
в публичния сектор, достъп до класифицирана
информация.
Райна Цветанова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров – специалност: икономика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов – специалност:
счетоводство и контрол.
Ренета Иванова Гергинова – специалност:
финанси.
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Рени Димитрова Стоянова – специалност:
икономика и управление на индустрията, счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова – специалност: икономика и управление на търговията; счетоводство
и контрол.
Роза Методиева Христова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Розалина Василева Колева – специалност:
икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск,
валутни опции, международни разплащания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски – специалност: социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов – специалност: икономика, оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Георгиева Асенова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова – спец иа лност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация.
Росица Иванова Младенова – специалност:
икономика и организация на труда, икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Димитров Цачев – специалност: икономика и организация на труда, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов А потолев – специалност:
икономика и управление на търговията, експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Румен Цветанов Върбанов – специалност:
икономика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева – специалност: икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка – специалност: организация на производството и управ
ление в промишлеността, оценител на търговски
марки и промишлени образци.
Румяна Петрова Евтимова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство с програмен
продукт, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова – специалност:
финанси и кредит.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обра-
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ботката на икономическата информация), оценка
на електронно-изчислителна техника.
Сашка Филева Войнска – специалност: икономика – бизнесадминистрация, достъп до класифицирана информация.
Сашо Христов Николов – специалност: икономика и организация на селското стопанство,
оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова – специалност: икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова – специалност:
ОПОИИ – Организация и проектиране на обработката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специалност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева – специалност: финанси.
Светла Стоянова Михайлова – специалност:
търговия (техникум), анализ на риска за сигурност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор
по транспорт, корабоплаване и авиация, спопанско
управление.
Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова – специалност: финанси и кредит, фирмено счетоводство;
вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева – специалност: счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова – специалност:
счетоводство на нефинансовите предприятия,
счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
здравен мениджмънт.
Силвия Славчева Иванова – специалност:
международна икономика.
Симеон Ананиев Ананиев – специалност: икономика на транспортна фирма, счетоводство и
контрол, достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева – специалност:
финанси – банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Борисова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова – специалност: управление и планиране на народното стопанство.
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Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Соня Малинова Димитрова – специалност:
планиране.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Спаска Методиева Атанасова – специалност:
икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
С та н исла в Га нев Бож ков – спец иа л нос т:
маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран
финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управ
ление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински – специалност:
прогнозиране и планиране, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов – специалност:
счетоводство и контрол.
Стоимен Иванов Петков – специалност: счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев – специалност: счетоводство и контрол.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова – специалност:
икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова – специалност: счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова – специалност:
счетоводство и контрол.
Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Демирева Демирева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова – специалност: икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление и
финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител на
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения за болнична помощ и диагностичноконсултативни центрове.
Татяна Иванова Илева – специалност: икономика на промишлеността, оценител на търговски
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предприятия и вземания, разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова – специалност: счетоводство и контрол.
Таня Петрова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол, финанси, достъп до класифицирана информация.
Татяна Христова Димитрова – специалност:
иконом ика на п ром иш ленос т та, фина нсово
счетоводство, финансов контрол и одиторски
стандарти, търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова – специалност: организация на производството и управлението в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова – специалност: финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев – специалност: икономическа информатика, национална сигурност и
отбрана, достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева – специалност: счетоводство и контрол.
Теодора Василева Златанова – специалност:
счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова – специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев – специалност: финанси и кредит, регистриран одитор – независим
финансов одит на финансови отчети.
Филип Стоянов Генчев – специалност: финанси.
Филка Славова Станимирова – специалност:
търговия и отчетност в търговията.
Христина Иванова Стамова – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова – специалност: счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров – специалност:
икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Илиев Чамов – специалност: счетоводна отчетност.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветана Любенова Иванова – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова – специалност: финанси, оценка на недвижими имоти.
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Цветанка Йорданова Вуковска – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.
Юли я Борисова Христова – специа лност:
финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова – специалност: международни икономически отношения, финанси.
Юлия Иванова Нитова – специалност: счетоводна отчетност.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев – специалност: финанси.
Яна Сергеева Данаилова – специалност: международни икономически отношения, оценка на
недвижими имоти.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
Янка Паскалева Чалъкова – специалност:
икономика на промишлеността, международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одит в публичния
сектор, достъп до класифицирана информация.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Иванов Кюркчиев – специалност:
математика, статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху цени
и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност:
счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Иванова Стойкова – специалност:
прогнозиране и планиране на икономическите
системи, eвропейска административна практика.
Анета Евгениева Янкова – специалност: управ
ление и планиране на народното стопанство,
организация и технология на държавния финансов контрол, оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова – специалност: счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова – специалност: счетоводна отчетност, международни
счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
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А рд я н Х ю с н и Д у рм и ш и – с пец и а л но с т:
марке т и н г, с т опа нско у п ра в лен ие, с ъдебн и
финансово-икономически експертизи, данъчни
проблеми и одит.
Атанаска Андреева Попчева – специалност:
финанси, счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева – специалност:
счетоводство и контрол, икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Валентин Генчев Гетов – специалност: управ
ление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров – специалност:
икономика и управление в транспорта, международен транспорт.
Валери Ганчев Пелов – специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев – специалност: финанси, оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов – специалност: организация на производството и управлението в
транспорта.
Ван я Великова Григорова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Ван я Димит рова Пет рова – специа лност:
икономика и управление на търговията, счетоводство и контрол, МИО, право, оценка на права
на интелектуалната и индустриалната собственост, цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов – специалност: публична администрация – управление на европейски
проекти, застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев – специалност: икономика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов – специалност: счетоводна отчетност.
Вели чка Ген чева Тодрова – специа лност:
планиране, финанси и счетоводство, счетоводство, финанси и контрол, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велян Железчев Железчев – специалност:
финанси.
Венелин Борисов Томов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов – специалност:
финанси, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Венета Георгиева Платиканова – специалност: счетоводство и контрол, финанси, аграрна
икономика.
Венцислав Иванов Иванов – специалност:
финанси, МИО, оценител на търговски предприя
тия и вземания.
Вера Николова Коларова – специалност: икономика и управление на търговията.
Весела Маринкова Мисалева – специалност:
социално и застрахователно дело, икономистсчетоводител.
Веселин Димит ров Янков – специа лност:
организация на производството и управлението
в промишлеността, ръководител движение и
търговска експлоатация.
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Веселина Георгиева Попова – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, счетоводство
и контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на инвестиционен проект.
Вес ел и на И л иева Та нева – спец иа л нос т:
ОПОИИ.
Виолета Димитрова Младенова – специалност:
икономика и управление на промишлеността,
достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова – специалност:
счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова – специалност:
аграрна икономика, икономист по АПП, валутен
касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров – специалност:
финанси, икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев – специалност:
икономика и организиция на труда.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова –
специалност: финанси.
Генади Христов Ангелов – специалност: публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, на недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
финанси на предприятията, международни икономически отношения.
Георги Добрев Господинов – специалност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърд ж иев – специалност: финанси и кредит, одит и контрол на
бюджетни организации.
Георги Сандов Николов – специалност: финанси, счетоводство и контрол.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Григор Димитров Григоров – специалност:
икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова – специалност: счетоводна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова – специалност:
финанси, информационни технологии в банковото дело.
Диана Цветкова Христова – специалност:
електронна техника ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Деница Юриева Маринова – специалност:
счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова – специалност:
счетоводство и контрол, финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева – специалност: икономика и управление на търговията.
Диан Сергеев Тишевишки – специалност:
икономика – международна икономика и мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова – специалност: счетоводство и контрол, вътрешен одитор
в публичния сектор, регистриран одитор.
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Димитричка Стойчева Стефанова – специалност: счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев – специалност:
финансов контрол.
Димитър Ж ивков Ж ивков – специалност:
социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Димитър Кирилов Радонов – специалност:
счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров – специалност: икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на инвестиционен проект.
Дора Любенова Гърчева – специалност: счетоводство и контрол, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска – специа лност: икономика на външната
търговия, достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова – специалност: счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова – специалност:
счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Ми тева – специа лност:
маркетинг и мениджмънт, експерт по счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценка на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Елена Петрова Павлова – специалност: счетоводство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева – специалност:
икономика на търговията, стопанско управление,
икономист-счетоводител.
Елисавета Владова Асенова – специалност:
икономика и организация на труда, оценител на
търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов – специалност: организация на производство и управление в промишлеността.
Емил Димитров Нейков – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Емил Костов Ангелов – специалност: финанси – банково дело.
Еми ли я Бонева Стоянова – специа лност:
счетоводство и контрол, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия.
Емилия Тодорова Милушева – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гад жа лова – специа лност:
счетоводна отчетност, публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова – специалност: икономика на строителството, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях; оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Танева Добрева – специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на
земеделск и земи, дост ъп до к ласифицирана
информация.
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Зорница Николаева Иванова – специалност:
икономика и организация на материално-техническото снабдяване, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова – специалност:
планиране на народното стопанство, икономист.
Зоя Руменова Андреева – специалност: счетоводство и контрол, счетоводство и одитинг.
Ивайло Николов Бойчев – специалност: счетоводна отчетност, международни счетоводни
стандарти.
Иван Грозданов Христов – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров – специалност: икономика на труда и социалното дело.
Иван Петров Йонов – специалност: счетоводна
отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор,
достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков – специалност: счетоводна отчетност, икономика, организация и управ
ление на промишленото производство.
Иван Христов Узунов – специалност: финанси
и кредит, счетоводство на селското и горското
стопанство, мениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие, достъп до класифицирана информация.
Ивелина Христова Манчева – специалност:
финанси.
Илия Стефанов Алексиев – специалност: народностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов – специалност: статистика и иконометрия, международни връзки,
бизнесадминистрация – финанси/счетоводство,
доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова – специалност:
икономика на труда, оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова – специалност:
икономика на индустрията – ОПУП, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева Канова – специалност:
икономика и организация на МТС, фирмено
счетоводство, мениджмънт, проектиране на АСУ.
Кирил Георгиев Кирилов – специалност: политология, финанси – банково дело.
Кирил Димитров Георгиев – специалност:
финанси, счетоводство и контрол, право.
Капка Петрова Чакова – специалност: финанси, икономика.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на животински хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Красимира Цветкова Горянова – специалност:
икономика и организация на труда, международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни
експертизи – финанси и счетоводство.
Кристена Илиева Божилова – специалност:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.
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Лазарина Николова Койчева – специалност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
Лиди я Гергинова Петкова – специа лност:
счетоводство и контрол, дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лиди я Пет рова Лютакова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова – специалност:
финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова – специалност: счетоводство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова – специалност: икономика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев – специалност:
икономика и организация на вътрешната търговия, фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
международни икономически отношения, транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов – специалност: международни икономически отношения, съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева – специалност:
счетоводна отчетност, оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Маргарита Петкова Динкова – специалност:
финанси и кредит.
Мариана Иванова Чапарова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Марина Кънчева Любенова – специалност:
управление и планиране на народното стопанство,
вътрешен одитор в публичния сектор, експертпроверител на измами.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа и нформат и ка, и коном и ка на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева – специалност: счетоводство и контрол.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Тодорова Николова – специалност:
народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева – специалност:
финансов мениджмънт, финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова – специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева – специалност:
счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева – специалност: счетоводна отчетност, оценка на търговски
предприятия, земеделски земи, инвестиционен
проект.
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Марияна Ангелова Шиндова-Диева – специалност: икономист по транспорта.
Меглена Петрова Желенска – специалност:
маркетинг и мениджмънт, счетоводство и контрол.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова – специалност:
счетоводство и контрол, независим финансов
одит, достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева – специалност: счетоводство и контрол, икономика и управление
на индустрията.
Милита Йорданова Христова – специалност:
управление и планиране, дипломиран одитор,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова – специалност: икономика и управление на търговията, оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов – специалност: счетоводна отчетност.
Мирела Георгиева Петкова – специалност:
счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов – специалност:
финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов – специалност:
счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова – специалност:
икономика на промишлеността.
Методи Пет ров Методиев – специа лност:
икономика и управление на промишлеността.
На д я Сил уанова Иванова – специа лност:
счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Наталия Петрова Каменова – специалност:
финанси и кредит, достъп до класифицирана
информация.
Нели Желева Терзиева – специалност: стокознание.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Пет рова Михайлова – специа лност:
икономика на индустрията, счетоводство, право.
Николина Георгиева Танева – специалност:
стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за развитие на сектор „Рибарство“.
Николай Недков Тодоров – специалност: икономика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Желенски – специалност:
планиране на народното стопанство, извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, оценка на
земеделски земи.
Оля Николова Василева – специалност: финанси.
Пенка Александрова Делчева – специалност:
организация на производство и управление в
транспорта, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, достъп до класифицирана информация.
Пепа Иванова Карапанчева – специалност:
аграрна икономика, финансово-данъчен контрол.
Петър Илиев Иванов – специалност: икономика на вътрешната търговия, достъп до класифицирана информация.
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Петър Николов Петров – специалност: икономика и организация, счетоводна отчетност,
достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев – специалност: финанси.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: счетоводство и контрол.
Петя Любенова Спасова – специалност: счетоводна отчетност, право в международния бизнес.
Пламен Иванов Антов – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия,
оценител на цели предпри яти я, недви ж ими
имоти, съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радио
електроника.
Полина Димитрова Кавръкова – специалност:
счетоводство и контрол, синдик, оценител на
търговски предприятия и вземания, достъп до
класифицирана информация.
Радка Пламенова Василева – специалност:
икономика – счетоводство и одитинг.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технологи я на мета лите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорт, достъп до
класифицирана информация.
Райна Ман чова Дави дова – специа лност:
публични финанси, екология, вътрешен одитор
в публичния сектор, достъп до класифицирана
информация.
Роза Методиева Христова – специа лност:
счетоводство и контрол.
Росен Руменов Стоянов – специалност: финанси, оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росица Боянова Георгиева – специалност:
счетоводна отчетност, стопанско управление,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Ива нова Ива нова – спец иа лнос т:
счетоводство и контрол, икономика – бизнесадминистрация.
Росица Станчева Томова – специалност: икономика и организация на труда.
Румен Димитров Любенов – специалност:
счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Румен Цветанов А потолев – специалност:
икономика и управление на търговията, експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Рум яна Вергилова Начева – специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), оценка
на електронно-изчислителна техника.
Румяна Петрова Николова – специалност:
агроном – растителна защита.
Светла Петрова Иванова-Палукова – специал
ност: счетоводство и контрол, експлоатация и
организация на съобщенията, борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева – специалност: финанси.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова – специалност: счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти.
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Светослава Радева Георгиева – специалност:
икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова – специалност: счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев – специалност: счетоводна отчетност.
Снежана Тодорова Петрова – специалност:
счетоводна отчетност.
Снежанка Несторова Маркова – специалност:
икономика на промишлеността, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, стопанско
управление, счетоводство и контрол.
Соня Ангелова Миткова – специалност: счетоводство и контрол, достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов – специалност:
счетоводна отчетност, оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова – специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.
Снеж ка К ирилова Илиева – специалност:
счетоводство и контрол, стопанско управление – бизнесадминистрация, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев – специалност:
счетоводство и контрол, финанси, право.
Стойчо Стоянов Николов – специа лност:
икономика на вътрешната търговия, достъп до
класифицирана информация.
С т оя н Дел чев Гешев – спец иа л нос т: народностопанско планиране, оценка на машини
и съоръжения.
Тан я Велинова Бож и лова – специа лност:
финанси и кредит, дипломиран експерт-счетоводител.
Тан я Демирева Демирева – специа лност:
маркетинг, счетоводство и контрол.
Татяна Василева К л яшева – специалност:
счетоводство и контрол, фирмено управление и
финанси.
Татяна Здравкова Стоянова – специалност:
магистър по икономика, маркетолог, оценител
на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оборотни и дълготрайни активи, оценка и
акредитация на лечебни заведения за болнична
помощ и диагностично- консултативни центрове.
Тинка Тодорова Маркова – специалност: икономика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Филип Стоянов Генчев – специалност: финанси.
Цветанка Йорданова Вуковска – специалност:
счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност: финанси.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов – специалност: счетоводна отчетност, достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото, финансов
мениджмънт, оценка на машини и съоръжения,
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Сертификат – Обучение за автоексперти, ДВГ,
автомобилна техника и транспорт, електронна
техника.
Цвета Петрова Хаджиева – специалност: счетоводство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – специалност: счетоводство и контрол, международни
счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев – специалност: икономика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
Европейски компютърен сертификат – експерт,
достъп до класифицирана информация.
Цонка Николова Гергова – специалност: финанси и кредит. Банков финансов анализ. Вътрешен контрол. Оценител на финансови институции.
Юлияна Георгиева Караджинова – специалност: икономика и управление на търговията.
Юлка Георгиева Дянкова – специалност: счетоводна отчетност, основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов – специалност: счетоводство и контрол, одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева – специалност: физика
и математика, счетоводство и контрол, банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова – специалист:
финанси и кредит, оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Янка Желязкова Демирева – специалност:
статистика, оценка на търговски предприятия.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров – специалност: горско стопанство, стопанско управление, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения. Регистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
Александрета Николаева Върбанчовска – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Александър Василев Пенев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
А лександър Велков Гоцев – специа лност:
топлотехника.
К.т.н. Александър Кирилов Кънев – специалност: металургия на черни метали.
А лекси Атанасов Чиликов – специалност:
механично уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, спе-
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циалното производство, приборите и средствата
за автоматизация, електронната промишленост,
леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Анатоли Веселинов Петров – специалност:
индустриален мениджмънт – инженер-мениджър,
управление на софтуерни активи, правоспособен
да извършва софтуерен одит на физически и
юридически лица.
Анатоли Евгениев Михайлов – специалност:
ел. централи и мрежи.
Ангел Димитров Илиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
недвижими имоти.
Ангел Йорданов Младенов – специалност:
електроенергетика, автотехническа експертиза.
Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения
за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анжел Евгениев Димитров – специалност:
машинен инженер – хидравлика и пневматика,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Анна Василева Петрова – специалност: дървообработване и производство на мебели, инженер – дизайнер – производство на мебели.
А нна Здравкова Ба левска – специа лност:
автоматизация на производството, оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
Антоанела Дончева Цукева – специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
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Антоанета Величкова Ганчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Иванова Донова – специалност:
земеустройство, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
А н тони Въ лков Зап рянов – спец иа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска право
способност.
Асен Драгомиров Стоянов – специалност:
строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов – специалност: ел.
централи и мрежи.
Атанас Димитров Цвятков – специалност:
топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Ми хай лов Орозов – специа лност:
земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Беатриче Еленкова Христова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнесмениджмънт.
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Бож и дар Христов Дончев – специа лност:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредо
строене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Борисов Стамболиев – специалност:
архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидрав
лика и пневматика.
Борис Константинов Борисов – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борис Любомиров Станчев – специалност:
архитектура.
Борис Милчев Милев – специалност: технология и организация на железопътния транспорт,
технически надзор на парни и водогрейни котли,
съдове под налягане, газови уреди и инсталации,
системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Попов – специа лност:
горско стопанство, оценка на гори и на земи в
горския фонд, оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Борислав Младенов Савов – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов – специалност:
електротехника, доктор – електрически машини.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Рачев Симеонов – специалност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Валентина Асенова Илиева – специалност:
инженерна геоекология, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ.
Валентина Маринова Шишкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Валентина Иванова Георгиева – специалност:
електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов – специалност:
машинен инженер, патентопритежател и изоб
ретател.
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Валтер Николов Колев – специалност: летецпилот от БГА, летателна експлоатация на въздушния транспорт, международни икономически
отношени я и външноикономическа дейност,
система за управление на безопасността на полетите, въздушно законодателство, методичен
курс за проверяващ летателен персонал, превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова – специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма, пълна проектантска правоспособност по
части „Конструктивна“, „Организация и изпълнение на строителството“, „Технически контрол
по инвестиционни проекти“, достъп до класифицирана информация.
Ваня Димитрова Велянова – специалност:
технология на металите, патентно дело, оценител
в областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Васил А ндонов Веселинов – специалност:
автотранспорт, трактори и кари – АТК.
Васил Николаев Николов – специалност: ел.
снабдяване на промишлени предприятия, оценител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков – специалност: радио
елек т ронна тех ника, системи за сиг у рност,
комуникации и безопасност на бизнеса; криминалистика.
Василка Богданова Дамянова – специалност:
строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност:
технология на металите.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев – специалност:
електронна техника – полупроводникови и мик
роелектронни прибори, технически методи и средства за защита на класифицираната информация
при физическата є сигурност и сигурността на
АИС и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Вера Евтимова Профирова – специалност:
машиностроителни технологии и производствена техника, счетоводство и контрол, оценител
на машини и съоръжения, експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
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Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
правоспособност да извършва дейности по кадастъра, оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, пълна проектантска право
способност по част „Геодезическа“.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
финанси, банково дело, експлоатация и ремонт
на летателните апарати, основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република
България, мениджмънт на военновъздушните
сили, оценител на машини и съоръжения, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев – специалност:
машинен инженер.
Веселин Николаев Миндов – специалност:
хидрогеология и инженерна геология – инженерна геология.
Веселина Лалева Василковска – специалност:
горско стопанство; фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова – специалност:
машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виктор Иванов Стайков – специалност: машиностроителна техника и технологии, компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Върбанова Шентова – специалност:
механично уредостроене, металорежещи машини
и технологични процеси за студена обработка на
металите, патентно дело, оценка на интелектуална
и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност:
промишлена тополотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Владимирова – специалност: счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Виолетка Маринова Цолова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Василев Васев – специалност: ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев – специалност: топ
ло- и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Владимир Маринов Маринов – специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; автотехничес
ка експертиза.
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Габриела Любомирова Семова-Колева – специалност: архитектура, консервация на исторически градове и сгради, икономика, организация
и счетоводство.
Галина Петкова Главчева – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георг и А н донов Георг иев – спец иа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, достъп до
класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: машини и апарати за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Димитров Грънчовски – специалност:
земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов – специалност: техническите средства на ГСМ, оценка на машини
и съоръжения.
Георги Нейчев Кацаров – специалност: ВИКмрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов – специалност: геодезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Даниела Добрева Романова – специалност:
геодезия, пълна проектантска правоспособност;
приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтното планиране
и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова – специалност:
архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева –
специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева – специалност: механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството, достъп
до класифицирана информация.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева –
специалност: промишлено и гражданско строи
телство – конструкции, оценка на недвижими
имоти.
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Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Диана Цветкова Христова – специалност:
електронна техника ППМЕ, оценител на машини
и съоръжения.
Дико Георгиев Антонов – специалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска – специалност: топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, пълна проектантска
правоспособност по части „Отопление“, „Вентилация, климатизация, хладилна техника“, „Топло- и
газоснабдяване“, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проектиране
на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топ
лотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност:
топло- и ядрена енергетика, машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
„Топлоснабдяване“, „Отопление“, „Вентилация и
климатизация“, пълна проектантска правоспособност по отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Димитър Илиев Димитров – специалност:
машинен инженер по корабни двигатели и механизми.
Димитър Йорданов Илиев – специалност:
технология на машиностроенето, притежател на
патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов – специалност:
промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Маламов Хабов – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Николов Бузяков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Николов Николов – специалност:
разработка на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Димитър Петров Петев – специалност: радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроене, конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии,
технологични и контролни процеси и операции,
проектиране, организация на производството,
стандарти и качество, лицензиран и сертифициран
оценител на машини и съоръжения.
Димитър Тодоров Димитров – специалност:
радиотехника, радиоелектроника.
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Димитър Юлианов Македонски – специалност: машинен инженер – машиностроителни
технологии и производствена техника.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Добрина Стефанова Ченева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Донка Цветкова Генова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев – специалност: промишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евгения Филипова Киселинова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на недвижими имоти, машини и съо
ръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова – специалност:
промишлена електротехника – програмист.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елеонора Емилова Вълева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова – специалност:
подемно-транспортни, строителни машини и
системи, счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова – специалност:
МАХХП, топлотехника, отопление, вентилация
и климатизация, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строи
телство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов – специалност: подемно-транспортни, строителни и минни машини.
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Емил Димитров Христов – специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев – специалност: строи
телство на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев – специалност: подемнотранспортни, строителни и минни машини, автотехническа експертиза, оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емил Цветанов Томов – специалност: строи
телен инженер по промишлено и гражданско
строителство, мениджър, оценител на недвижими
имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия Антонова Петрова – специалност:
общо машиностроене и уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни
активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Емилия Христова Точева – специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Жанета Георгиева Велкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Живко Димитров Желев – специалност: промишлена топлотехника, оценител на машини и
съоръжения.
Живко Здравков Мартинов – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана
информация.
Зорка Николова Милева-Василева – специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно
дело, достъп до класифицирана информация.
Ива Дамянова Урумова – специалност: промишлена топлотехника.
Ивайло Детелинов Николаев – специалност:
строителство на сгради и съоръжения, строителни
конструкции.
Ивайло Николов Димитров – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, достъп до класифицирана информация.
Ивайло Христов Коев – специалност: експлоатация и ремонт на летателните апарати,
индустриален мениджмънт.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков – специалност: горско стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов – специалност: подемно-транспортни и строителни машини
и системи.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
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Иван Георгиев Мисалев – специалност: енергийна техника и технологии – топлинна и хладилна техника, пълна проектантска правоспособност – отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев – специалност: ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов – специалност: геодезия.
Ст.н.с. ІІ ст. Иван Коев Митев – специалност:
технология на машиностроенето.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов – специалност: топлинна и масообменна техника, патентно-лицензионна
дейност, интелектуална собственост, представител
по индустриална собственост за изобретения и
полезни модели, марки, географски означения и
промишлен дизайн, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Ст.н.с. Иван Стоянов Сивриев – специалност:
електроинженер, криминалистичен анализ на
звукозапис (електро-лингвистичен анализ на звукозаписи), достъп до класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева – специалност:
комплексна механизация и поточни линии, стопански мениджмънт, оценител на недвижими
имоти, права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова – специалност: топлоенергетика и ядрена
енергетика, оценител на недвижими имоти,
обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуалната собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова – специалност: електротехника.
Иглика Димитрова Христова – специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части Отоплителна, вен-
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тилационна, климатична и хладилна техника,
Технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов – специалност: топлинна и масообменна техника.
Ина Димитрова Бояджиева – специалност:
топлинна и масообменна техника, обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Искра Василева Лозанова – специа лност:
озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова – специалност:
архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейности по кадастъра,
компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова – специалност: изчислителни машини и устройства, достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красими рова Семерд ж иева – специалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър-предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йоланда Петрова Недева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник, патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, инвестиционни проекти
в публичния сектор, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Паш у нов – спец иа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

Йордан Христов Нешев – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съо
ръжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление
и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени
системи, експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес; оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева –
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Калинка Маркова Крумова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Камен Владимиров Рангелов – специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с. ІІ степен.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Камелия Иванова Виденова-Тончева – специалност: топлоенергетика и ядрена енергетика.
Катерина Атанасова Михова – специалност:
икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
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Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични
системи, оценител на машини и съоръжения.
К.т.н. Кирил Атанасов Кирев – специалност:
радиотехника, оценител на органи за контрол І
ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев – специалност:
промишлена топлотехника – машинен инженер.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. д-р – подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска – специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, доктор по проектиране,
строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, пълна проектантска правоспособност
по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнесадминистрация и
мениджмънт – международен бизнесмениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен
техник – двигатели с вътрешно горене, пълна
проек тан тска правоспособност – отоп ление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване.
Красимир Спасов Пенев – специалност: електроенергетика и елекрообзавеждане, защита на
населението и критичната инфраструктура.
Красимира Илиева Атанасова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, икономика, банково счетоводство, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Кунка Николова Каменарова – специалност:
технология на биопроизводствата – аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова – специалност:
архитектура, санитарно инженерство.
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Лена Георгиева Димитрова – специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриалната собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова – специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство,
финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова – специалност:
ел. измервателна техника.
Лъчезар Пет ров Григоров – специа лност:
архитектура.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Богданов Николаев – специалност:
промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев – специалност:
машинен инженер, икономика на транспортната фирма, оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми,
достъп до класифицирана информация.
Любомир Василев Цветков – специалност:
промишлена топлотехника, патентно дело.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков – специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съо
ръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев – специалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, достъп до класифицирана
информация.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография – среден
техник.
Маргарита Райчева Гергова – специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехничес
ката и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
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Мариела Димитрова Велинова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строи
телство и архитектура.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Мария Атанасова Циганчева – специалност:
топлинна и масообменна техника.
Мария Борисова Матракова – специалност:
автоматизация на производството, оценител на
недвижими имоти.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова –
специалност: архитектура, опазване паметниците
на културата.
Мария Недялкова Коцева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мари я Хрис т ова Верг ова – спец иа л нос т:
озеленяване, оценител на недвижими имоти,
синдик, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мария Христова Николова – специалност:
технология на машиностроенето.
Мария Цончева Гугу чкова – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Маруся Росенова Стефанова – специалност:
металургия на черните метали, финансов мениджъмънт, системи за опазване на околната среда,
оценител на недвижими имоти.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Методи Найчев Консулов – специалност: радиоелектроника.
Мила Николова Галева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, управление на земи и имоти, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова – специалност:
електроника – електронно медицинско уредо
строене.
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Миломир Пенчев Богданов – специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Мирослава Христова Тотева – специалност:
архитектура.
Михаил Александров Томов – специалност:
промишлена топлотехника.
Михаил Николов Чалашканов – специалност:
минна електромеханика, минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова Андреева – специалност:
земеустройство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност:
архитектура.
Надежда Христова Ярловска – специалност:
геодезия – приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова – специалност:
далекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова – специалност: технология на растителните, хранителните и вкусовите
продукти, банки и банково дело, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант.
Надя Христова Тодорова – специалност: строителство и архитектура – среден техник, оценител
на недвижими имоти.
Найден Станимиров Петров – специалност:
автоматизирано оборудване на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място, вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната
среда, специалист по системи за управление на
околната среда.
Неделко Петров Неделков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов – специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова Иванова – специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
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Нели Кирилова Осиковска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Никола Ангелов Балкански – специалност: ел.
централи, мрежи и системи, пълна проектантска
правоспособност по част „Електрическа“.
Никола Димитров Николов – специалност:
промишлена топлотехника, достъп до класифицирана информация, противодействие на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм.
Никола Иванов Николов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николета Маринова К юрк чиева – специалност: геодезия – приложна геодезия; пълна
проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране,
трасировъчни проекти и планове, планове за
регулация.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специалност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
инженер технология на маш., ракетно-артилерийско въоръжение, оперативно-стратегическа
подготовка, динамика, балистика и управление
на полета на летателните апарати, достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Н и кола й И ва нов И ва нов – спец иа л нос т:
транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев – специалност:
радиотехника и електромедицинска техника,
оценител на машини и съоръжения.
Николай Михайлов Генков – специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Николай Стоянов Муткуров – специалност:
физик, медицинска физика и радиоекология.
Николай Танчев Гергов – специалност: технология на машиностроенето – студена обработка – машинен техник, съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова – специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
патентно дело.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
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Нора Лозанова Лозанова – специалност: ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност:
технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен
железопътен състав, доцент, доктор – подвижен
железопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов – специалност: механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пей я Георг иева Бу дакова – спец иа лност:
технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски – специалност: промишлена топлотехника, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, достъп
до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Петър Ангелов Ангелов – специалност: хладилна техника и технология, отопление и вентилация на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев – специалност: механизация на селското стопанство, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, оценка на права на интелектуална собственост, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Каменов Милчев – специалност: строителство на сгради и съоръжения – технология,
координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков – специалност: ДСТ,
електроинженер.
Петър Цветанов Асенов – специалност: машинен инженер – топлоенергетика.
Петя Георгиева Димитрова – специалност:
геодези я, пълна проектантска правоспособност – геодезия, приложна геодезия, вертикално
планиране, трасировъчни проекти и планове,
планове за регулация, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Петя Георгиева Николова – специа лност:
маркшайдерство и геодезия, ограничена проектантска правоспособност – строежи от ІІІ – VІ
кат, дейност по кадастъра.
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Петя Пет кова Марин чева – специа лност:
промишлено и гражданско строителство; пълна проек тантска правоспособност по части
конструктивна и организация и изпълнение на
строителството.
Пламен Генов Генов – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, достъп до класифицирана
информация.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения, правоспособност по част
„Конструктивна“.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на
професионалната квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радио
електроника.
Пламен Цанков Радев – специалност: маркшайдерство и геодезия, дейности по кадастъра,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова – специалност: геодезия, правоспособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева – специалност: архитектура.
Радко Иванов Чапаров – специалност: технологи я на металите, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта, достъп до
класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова – специалност:
технология на машиностроенето, ИОУ на изобретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева – специалност: промишлена техника.
Рали Динев Коев – специалност: ел. измерватели на техника, финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите, достъп до класифицирана
информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов и
банков мениджмънт, оценка на недвижими имоти.
Росен Иванов Гюрджеклиев – специалност:
транспортно строителство – железопътно строителство.
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Росен Стоянов Костов – специалност: геодезия,
инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Росица Петрова Румян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти и паметници на културата, опазване на паметниците на
културата.
Румен Бончев Дунев – специалност: транспортна техника и технологии – автомобилна
техника, електромобили.
Румяна Атанасова Гондова – специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска – специалност:
промишлено и гражданско строителство, единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, световни стандарти за
бизнесоценяване.
Румяна Живкова Кръстева – специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части отопление, вентилация,
климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, обследване на енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева – специалност:
автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, промишлен мениджмънт,
оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова – специалност: технология на металите, икономист-международник,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
държавни и общински предприятия.
Ру м яна Радкова Шипкова – специа лност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Румяна Тошева Несторова – специалност:
селскостопанска техника, оценител на машини
и съоръжения, достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова – специалност:
машиностроене и уредостроене – прецизна техника, правна закрила на интелектуалната собственост, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов – специалност: обогатяване на полезните ИУ на природопл., опазване
и възпроизводство на обкръжаващата среда, фирмено счетоводство, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
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Сара Бенямин Коен – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Светлана Цветкова Янева – специа лност:
текстилна техника и технологии, главен асистент – машинно инженерство – приложна геомет
рия и инженерна графика, доктор по технически
науки, общо инженерство – защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Светозар Петров Георгиев – специалност:
далекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор
по транспорт, корабоплаване и авиация, спопанско
управление.
Свобода Желева Кирязова – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност по част „Електрическа“.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева – специалност: хидростроителство, доктор по инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон А наниев А наниев – специалност:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славинка Лазарова Генчева – специалност:
топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност:
архитектура, организация и управление на малка
фирма – мениджър.
Снеж ина Димит рова Д жакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на
международна инженерна дейност, ограничена
проектантска правоспособност – строежи V – VІ
кат., оценител на недвижими имоти, вътрешен
одит на системи за управление на качеството на
основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова – специалност:
геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител
на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров – специалност:
автомобили, трактори и кари.
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Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите
науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическите
подразделения на строителни войски.
Станими р Тодоров Ян чев – специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев – специалност: ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т ефа н Борисов Яковск и – спец иа л нос т:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Златев Стефанов – специалност: ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Ямалиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топ
лотехника.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева – специалност: земеустройство.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова – специа лност: тех нологи я на машиност роенето,
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева – специа лност:
технология на машините и металите.
Стефчо Димитров Христов – специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стойчо Георгиев Стойков – специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоян Петков Стоянов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност по геодезия и кадастър, проектантска
правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова – специалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Ку нчева – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Тан я Георг иева Трайкова – спец иа лност:
машинен инженер, строителство и архитектура – техникум, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Таня Илиева Алексиева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка – специалност: промишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева – специа лност:
маркшайдерство, извършва технически дейности
при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова – специалност:
топлинна и масообменна техника, оценител на
недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Татяна Милчева Драганинска – специалност:
архитектура, екология, соларни технологии, европроекти.
Ташко Веселинов Ташев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Теменужка Василева Минчева – специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Желев Авджиев – специалност: радио
техника.
Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Дими т ров – специа лност:
експлоатация на жп транспорт, достъп до класифицирана информация.
Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев – специалност: електроинженер – електрически машини и апарати.
Филип Савов Савов – специалност: технология
на машиностроенето, заваръчна техника, секция
„Корабостроителна технология“.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност:
хидромелиоративно строителство.
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Хараламби Йонков Петров – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев – специалност: топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев – специалност: ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Димитров Брестлиев – специалност:
топлинна и хладилна техника – среден техник,
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради, на
предприятия за леката промишленост, на обекти
и съоръжения за природен газ, механична технология на дървесината, маркетинг и иновация,
оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.
Христо Динков Камберов – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Николов Манчев – специалност: металургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов – специалност: ел.
енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков – специалност: минна
електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия; оценител на цели държавни
и общински предприятия, активи, технически
контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.
Цветан Димитров Димитров – специалност:
радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Цветан Младенов Стойков – специалност:
транспорт и енергетика.
Цветан Николаев Вълчинов – специалност:
маркшайдерство и геодезия.
Цветана Атанасова Теофилова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Цветанка Младенова Колева – специалност:
минен инженер, охрана на труда.
Цветанка Павлова Терзиева – специалност:
маркшайдерство – средно техническо, оценител
на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева – специалност:
транспортна техника и технологии, финансов
контрол.
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Цветелина Иванова Иванова-Ангелова – специалност: хидротехническо строителство, хидротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества; оценка на машини и
съор ъжения, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имои и строителството, оценка
на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Юлиян Янков Пальов – специалност: геодезия, предприемачество и право в международния
бизнес, оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Юлиян Димитров Македонски – специалност:
архитектура.
Явор Николов Терзиев – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов – специалност: автоматизация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова – специалност: електрификация на селското стопанство, обследване
на енергийна ефективност на сгради.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов – специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт – машинен техник.
Ангел Йорданов Младенов – специалност:
електротехника, автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Ангел Петков Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов – специалност: автомобилни войски, транспортна техника и технология, автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов – специалност: автомобилен транспорт, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството.
Анжел Евгениев Димитров – специалност:
машинен инженер – хидравлика и пневматика,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
А н тони Въ лков Зап рянов – специа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Аспару х Васи лев Васи лев – специа лност:
транспортна техника и технологии – автомобилна
техника, автоексперт-оценител, автотранспортна
техника.
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Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,
надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател-инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Петров Табаков – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, квалификация: двигатели
с вътрешно горене (инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ).
Богдан Иванов Парашкевов – специалност:
трактори, автомобили и ССМ, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и селското стопанство.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнесмениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова – специалност:
двигатели с вътрешно горене, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта; преподавател-инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов – специалност: транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Димитров Моллов – специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари, организация и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Ваню Стефанов Стефанов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Илиев Палавров – специалност: технология и управление на транспорта, преподавател-инструктор на водачи на МПС, технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица, стопанско
управление.
Васил Кирилов Андонов – специалност: монтьор и водач на МПС – средно специално, механизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев – специалност: транспортна тех ника и тех нологии, автомобилна
техника.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Виктор Ленинов Иванов – специалност: технология и управление на транспорта, бизнес
администрация.
Владимир Василев Васев – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Владислав Георгиев Самоходов – специалност:
транспортна техника и технологии; автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев – специалност:
експлоатация и ремонт на летателните апарати,
основни положения на стандаратизацията в ЕС,
НАТО и Република България, финанси, банково
дело, мениджмънт на военновъздушните сили,
оценител на машини и съоръжения, достъп до
класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Владимир Маринов Маринов – специалност:
автоматика и телемеханика, експерт-оценител
на МПС, оценител на машини и съоръжения.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Таков – специалност: експлоатация на свързочната техника, автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, достъп до класифицирана информация.
Георги Димитров Палагачев – специалност:
машинен ин женер – т ранспортна тех ника и
технологии, технология и организация на автомобилния транспорт, преподавател-инструктор
на водачи на МПС, извършване на периодични
прегледи за проверка на превозните средства,
превозващи опасни товари по ADR, професионална компетентност за международен автомобилен
превоз на товари, професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници.
Георги Златков Кузмев – специалност: транспортна техника и технологии, технология и управление на транспорта, инженер по транспорта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски – специалност: колесни и верижни машини; автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Димитър Алексиев Стоев – специалност: топ
лотехника, автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Ди м и т ър К и рчев Ива нов – спец иа л нос т:
транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и
автомобилно застраховане.
Димчо Славев Пиралков – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Борисов Павлов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Емил Димитров Христов – специалност: машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Елена Ботьова Христова – специалност: подвижен железопътен състав, оценка на машини
и съоръжения.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
Ивайло Бориславов Манолов – специалност:
транспортен мениджмънт, икономика и управление на транспорта, технически експертен анализ
на ПТП за вещи лица, монтьор на машини,
апарати, уреди и съоръжения.
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Ивайло Емилов Григоров – специа лност:
електротехника.
Ивайло Петров Йорданов – специалност: технология и управление на транспорта.
Иван Александров Маринов – специалност:
публична администрация, строителна механизация – машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров – специалност: технология и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Иван Методиев Методиев – специа лност:
автомобили и кари – средно специално, експертоценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Илиев – специалност: технология на минното производство, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев – специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство – среден
техник; патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии; оценител на МПС.
Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев – специалност:
подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството,
машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични
системи, оценител на машини и съоръжения.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатични предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робототехнически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Христов Велков – специалност: подвижен жп състав, доц. д-р – подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов – специалност: технология и организация на железопътния транспорт,
експерт – железопътен транспорт – технически,
икономически и търговски проблеми, криминалист, специализирал в направленията: дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов – специалност: маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров – специалност:
експлоатация и ремонт на АТТ.
Красимир Николаев Пъргов – специалност:
транспортен мениджмънт и логистика, стопанско
управление, извършване на периодични прегледи
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за проверка на превозните средства, превозващи
опасни товари, сервизен специалист – тахографи.
Ленин Велинов Станоев – специалност: двигатели с вътрешно горене, автомонтьор, оценител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Милена Георгиева Мраценкова – специалност:
технология и организация на автомобилния
транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и
авиация – изследване и моделиране на автомобилните потоци в пристанищен транспортен възел
при комбинирани товарни превози.
Михаил Тодоров Недков – специалност: двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов – специалност:
транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов – специалност:
технология на машиностроенето и уредостроенето.
Младен Георгиев Христов – специалност:
транспортна техника и технологии, застраховане
и социално дело.
Начо Константинов Симеонов – специалност:
бизнесмениджмънт и технологии, автотехнически
експертизи.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов – специалност:
железопътна техника – електрически локомотиви,
автотехническа експертиза.
Николай Огнянов Иванов – специалност: застраховане и социално дело, автоексперт.
Николай Пеев Камбуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, инженер по двигатели
с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов – специа лност:
двигатели с вътрешно горене.
Павел Иванов Джамбазов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, патентно дело,
европейско патентно ведомство, оценител на
интелектуално и индустриална собственост и
други фактически отношения, правомощия за
обектите в областта на: изобретения и полезни
модели, на търговските марки и промишлените
образци, оценка на други активи (дизайн, декоративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
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Пет ър Любомиров Костов – специалност:
измервателна техника, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов – специалност: транспортна техника и технологии; автотехническа
експертиза – проблеми, методика.
Пеню Димов Пенев – специалност: експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене.
Радослав Кирилов Стоянов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Ра й к а А с енов а Ч и н г ов а – с пец и а л но с т:
технология и организация на автомобилния
транспорт, бизнесмениджмънт на автомобилните
превози, АТЕ.
Росица Владимирова Шонева – специалност:
ел. снабдяване и ел. обзавеждане, експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Румен Бончев Дунев – специалност: транспортна техника и технологии – автомобилна
техника, електромобили.
Румен Петров Таслаков – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев – специалност: автомобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков – специалност: автомобилна техника.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров – специалност:
автомобили, трактори и кари.
Станимир Михайлов Карапетков – специалност: инженер-механик, доктор на техническите
науки – машинно инженерство, професор – приложна механика, право.
Станислав Александров Златанкев – специалност: каростроене и автотранспортна техника – колесни и верижни машини, оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев – специалност: трактори и кари; оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев – специалност: автотехническа експертиза, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Стоимен Димитров Стоименов – специалност:
автомобили и кари – експлоатация и ремонт –
средно специално, организация и управление
на франчайзинговата дейност, автотехническа
експертиза.
Стойчо Серафимов Петров – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари, извършване на периодични прегледи на ППС.
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Тодор Иванов Чакъров – специалност: механизация на селското стопанство, технология
на металите, експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков – специалност: икономист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Христо Емилов Емилов – специалност: автоексперт, английски език ниво В1.
Христо Иванов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, технологии и
безопасност в автомобилния транспорт.
Христо Иванов Стоянов – специалност: техника и технология на текстила и облеклото,
финансов мениджмънт, оценка на машини и
съоръжения, сертификат – обучение за автоексперти, ДВГ, автомобилна техника и транспорт,
електронна техника.
Христо Недков Христов – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Хрис т о С т оя нов Васи лев – спец иа л нос т:
транспортна техника и технологии – технология
и организация на автомобилния транспорт.
Цветан Кръстев Тодоров – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценка на машини и
съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров – специалност: специалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов – специалност: автотехническа експертиза, технология и управление
на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
А лександър Велков Гоцев – специа лност:
топлотехника.
Ангел Георгиев Константинов – специалност:
технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анжел Евгениев Димитров – специалност:
машинен инженер – хидравлика и пневматика,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева – специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини
и съоръжения, активи.
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Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
А н тони Въ лков Зап рянов – спец иа лност:
машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до
класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Желязков – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на цели
държавни и общински предприятия, на машини
и съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров – специалност: автоматика и информационни технологии, автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова – специалност:
технология на машиностроенето, застрахователно
и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Богомил Георгиев Лазаров – специалност: технология на машиностроенето, бизнесмениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев – специалност: уредо
строене, оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев – специалност: технология и организация на жп транспорт, оценител
на оборотни и дълготрайни активи, автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Георгиев Петков – специалност: хидрав
лика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова – специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка на машини и съоръжения,
достъп до класифицирана информация.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев – специалност: машинен инженер.
Валентин Рачев Симеонов – специалност:
пътно строителство, достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Валери Емилов Митков – специалност: металургия на черните метали, техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
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Васил Стефанов Михайлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова – специалност: машинен инженер – хидравлични машини, патентно
дело, оценител на интелектуална и индустриална
собственост.
Велимир Евстатиев Златарев – специалност:
технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев – специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Виктор Иванов Стайков – специалност: машиностроителна техника и технологии, компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Върбанова Шентова – специалност:
механично уредостроене, металорежещи машини
и технологични процеси за студена обработка на
металите, патентно дело, оценка на интелектуална
и индустриална собственост.
Виолета Михайлова Гемкова – специалност:
промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева – специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето, международни
финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг
и мениджмънт.
Владимир Велчев Велев – специалност: технология на машиностроенето.
Георг и А н донов Георг иев – специа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, достъп до класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев – специалност: машини и апарати за хранителната промишленост,
оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински предприятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, мрежи и съоръжения.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност:
топло- и ядрена енергетика, машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност
по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев – специалност:
технология на машиностроенето, притежател на
патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов – специалност:
двигатели с вътрешно горене, оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта, електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Петров Петев – специалност: радиои телевизионна техника.
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Димитър Петров Стойчев – специалност: технология на машиностроене, конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии,
технологични и контролни процеси и операции,
проектиране, организация на производството,
стандарти и качество, лицензиран и сертифициран
оценител на машини и съоръжения.
Димитър Юлианов Македонски – специалност: машинен инженер – машиностроителни
технологии и производствена техника.
Димитринка Борисова Милевска – специалност: технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова – специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Евтим Фердинандов Наков – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Елеонора Емилова Вълева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Елияна Димитрова Христова – специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи
машини, оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов – специалност: машини и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Ем и л и я А н т ова Пе т рова – спец иа л нос т:
общо машиностроене и уредостроене, оценка
на машини и съоръжения, оценка на оборотни
и дълготрайни активи.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев – специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов – специалност:
автоматизация на минното производство, международни икономически отношения, супервайзер
по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Стойнов Кючуков – специалност: двигатели с вътршно горене, извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иван Чанков Иванов – специалност: технология на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска – специалност:
текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Иглика Димитрова Христова – специалност:
промишлена топлотехника, пълна проектантска
правоспособност по части „Отоплителна“, „Вентилационна, климатична и хладилна техника“,
„Технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства“,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на машиностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
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Ина Димитрова Бояджиева – специалност:
топлинна и масообменна техника, обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красими рова Семерд ж иева – специалност: автоматизация на производството,
организация и планиране на инвестиционния
процес, мениджър – предприемач, оценител на
цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йордан Донев Йорданов – специалност: транспортна техника и технологии, оценител на МПС.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление
и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени
системи, експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева – специалност:
металургия на черните метали, мениджър по
международен бизнес, оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, правоспособност като брокер.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Василев Будинов – специалност: маркетинг, технология на животински хранителни продукти, консервирането и общественото хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Константин Борисов Балев – специалност:
електроинженер – ел. централи и мрежи.
Костадин Христов Буков – специалност: комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински – специалност:
промишлена топлотехника.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
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Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнесадминистрация и
мениджмънт – международен бизнесмениджмънт.
Красимир Петров Илиев – специалност: машинен инженер – хидро- и пневмотехника, машинен
техник – двигатели с вътрешно горене, пълна
проек тан тска п равоспособност – отоп ление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване.
К.т.н. Костадин Николов Куюмджиев – специалност: машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, автоматизация на дискретното
производство.
Красин Стоянов Койчев – специалност: топлоенергетика, отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, пълна проектантска
правоспособност по части топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, обследване за
енергийна ефективност и сертфициране на сгради.
Кристина Стефанова Найденова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова – специалност:
хидравлични машини и съоръжения, патентно
дело, представител по индустриална собственост с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев – специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев – специалност: икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков – специалност:
технология на машиностроенето, експерт – технически проблеми, оценител на машини и съо
ръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев – специалност: ел. обзавеждане и автоматизация на промишлеността.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – специалност: радиотехника – ВЧ, патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова – специалност:
технология на машиностроенето.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност: ел. машини и апарати, оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехничес
ката и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Мариела Димитрова Велинова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
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Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Мари я Павлова Гашарова – специа лност:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова – специалност:
технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строи
телство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов – специалност:
промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова – специалност:
далекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева – специалност: съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена Михайлова Стефанова – специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната
среда, специалист по системи за управление на
околната среда.
К.т.н. Никола Стоев Карагяуров – специалност: двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти; определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Ст.н.с. д-р Николай Василев Вълков – специал
ност: класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
ин женер – тех нологи я на машиност роенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, оперативностратегическа подготовка, динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати,
достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николета Борисова Божинова – специалност:
горско стопанство, съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност:
технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев – специалност: подвижен железопътен състав, доцент, доктор – подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
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Павлина Лилова Стефанова – специалност:
организация и управление дейността по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд.
Пей я Георг иева Бу дакова – спец иа лност:
технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков – специалност: ДСТ,
електроинженер.
Петър Цветанов Асенов – специалност: машинен инженер – топлоенергетика.
Пламен Стефанов Цанков – специалност:
международни икономически отношения, радио
електроника.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Росен Иванов Гюрджеклиев – специалност:
транспортно строителство – железопътно строи
телство.
Румяна Атанасова Гондова – специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова – специалност: технология на металите, икономист-международник,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова Спасова – специалност: технология на животинските хранителни продукти,
консервирането и общественото хранене, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Светлана Цветкова Янева – специа лност:
текстилна техника и технологии, главен асистент – машинно инженерство – приложна геометрия и инженерна графика, доктор по технически
науки, общо инженерство – защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов – специалност: транспортна техника и технологии, доктор
по транспорт, корабоплаване и авиация, стопанско
управление.
Серьожа Лазаров Даскалов – специалност:
двигатели с вътрешно горене.
Симеон А наниев А наниев – специалност:
експлоатация на жп транспорта, оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор
на ел. мрежи и уредби за високо напрежение,
социални дейности.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството
и пожарна безопасност – конструктивна, оценител
на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев – специалност: автоматизация на производството, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
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и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Станимир Малинов Станков – специалност:
експлоатация и ремонт на автотранспортна техника и технология.
Станко Людмилов Йончев – специалност:
транспортно строителство, конструктивно инженерство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
С т ефан Борисов Яковск и – спец иа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Каменов Мутафчиев – специалност:
машиностроителни технологии и производствена
техника – технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, технология
и управление на автомобилния транспорт, автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков – специалност: топ
лотехника.
Стойчо Георгиев Стойков – специалност: ел.
енергетика – електроинженер, промишлена автоматика, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов – специалност: автоматизация на дискретни производства, организация и управление на външната търговия,
международна търговия.
Тодор Желев Авджиев – специалност: радио
техника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петков Петков – специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, правоспособност за извършване на извличане на флуорирани
парникови газове от комутационна апаратура за
високо напрежение.
Тони Петров Тонев – специалност: технология
и организация на автомобилния транспорт, техническо поддържане на автомобилите, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, автотехническа експертиза, изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев – специалност: електроинженер – електрически машини и апарати.
Хараламби Йонков Петров – специалност:
технология на машиностроенето, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов – специалност:
експлоатация на жп транспорт, ръководител
движение.
Цветан Младенов Стойков – специалност:
транспорт и енергетика.
Цветан Боянов Бояджиев – специалност: строителство на сгради и съоръжения, строителни
конструкции.
Цветелин Николаев Малинов – специалност:
общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
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5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Адалберт Асенов Антов – специалност: компютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев – специалност: математика, изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов – специалност:
комуникационна техника и технологии, радиокомуникационна техника.
Александър Гаро Мардиросян – специалност:
информатика.
Александър Недялков Кирков – специалност:
информационна сигурност, авторски права на
софтуерни приложения и в интернет, установяване
и сигурност на системи с банкови карти, достъп
до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски – специалност:
автоматика и системотехника – електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов – специалност:
изчислителна техника, автотехническа експертиза,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Асен Димитров Низамов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Божидар Руменов Шуманов – специалност:
информатика, софтуерни технологии в интернет.
Валери Илиев Михайлов – специалност: електроинженер – автоматика и телемеханика.
Ва лери Най денов Пет ров – спец иа лност:
радиотехника – инженер по радиоелектроника.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически отношения, на други активи в сферата на
декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията
и полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп
до класифицирана информация.
Георги Красимиров Радков – специалност:
комуникационна техника и технологии, комуникационна осигурителна техника, достъп до
класифицирана информация.
Георги Петров Бозаджиев – специалност: изчислителна техника, достъп до класифицирана
информация.
Н.с. І ст. д-р Георги Петров Бояджиев – специалност: математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев – специалност: автоматика, информационна и управляваща
техника, компютърна бизнесинформатика, достъп
до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Събева – специалност:
компютърни системи – информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова – специалност: електронна техника и микроелектроника,
достъп до класифицирана информация.
Димитър Борисов Шалварджиев – специалност: компютърни системи и технологии.
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Димитър Петров Петев – специалност: радиои телевизионна техника.
Дойчин Тодоров Метексинов – специалност:
компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова – специалност:
промишлена електротехника, програмист.
Едвин Живков Желев – специалност: компютърни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Емил Трайков Стоянов – специалност: счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева – специалност: радиотехника.
Здравко Петров Цонев – специалност: радио
техника.
Д-р Иван Драгов Тренчев – специалност: финанси – банково дело, математика, информатика,
достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева – специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуалната собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Илия Петров Гюров – специалност: комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров – специалност: изчислителна техника.
Йорданка Любомирова Любенова – специалност: информатика – компютърна графика,
приложна математика, електронна техника.
Камен Владимиров Рангелов – специалност:
електроинженер – далекосъобщителна техника,
ст.н.с. ІІ степен.
Костадин Златанов Костадинов – специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управ
лението на войската, достъп до класифицирана
информация.
Любомир Стефанов Тулев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, право, противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана
информация.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Марио Недков Марков – специалност: телекомуникации, мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков – специалност: съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милен Спасов Спасов – специалност: компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова – специалност:
електроника – електронно медицинско уредо
строене.
Милена Манолова Златкова – специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев – специалност:
компютърни системи – компютърна техника.
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Надежда Христева Георгиева-Димитрова – специалност: електроника и автоматика.
Николай Емилов Томов – специалност: информатика.
Николай Мирчев Райчев – специалност: доктор по компютърни системи, комплекси и мрежи,
компютърни системи и технологии.
Николай Найденов Хранов – специалност:
книгоразпространение – библиотечно-информационни дейности, компютърни системи, мобилни
комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен
оценител, софтуерно пиратство, достъп до класифицирана информация.
Николай Николаев Ба лов – специа лност:
двигатели с вътрешно горене.
Николай Стефчов Костов – специалност: информатика – компютърно програмиране.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян – специалност:
математика и информатика, бизнесинформатика
с английски език, сертифициран да провежда
обучения в академиите за информационни технологии на Майкрософт.
Павел Кирилов Петров – специалност: електронна техника и микроелектроника – диагностика и приложение на микропроцесорни системи.
Петър Велков Христов – специалност: транспортна техника и технологии, експерт на ИНГА
по трибология.
Павлин Галинов Панев – специалност: компютърни системи и технологии, електронно
управление.
Петко Пенчев Тодоров – специалност: физика.
Петър Недялков Кирков – специалност: комуникационна техника и технологии – аудиокомуникационна техника.
Пламен Иванов Милев – специалност: комуникационна техника и технологии, видеоанализ
и лицева идентификация, разузнавач експертно-криминалистична дейност, актуализация на
професионалната квалификация, документен
контрол, достъп до класифицирана информация.
Пламен Тенев Панайотов – специалност: автоматика, информационна и управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев – специалност: автоматика и системотехника – електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев – специалност:
далекосъобщителна техника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова –
специалност: изчислителна техника.
Таня Енева Коцева – специалност: електронна
техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.
Тереза Стоянова Тренчева – специалност: информационни технологии, английска филология,
доцент по обществени комуникации и информационни науки.
Тодор Димитров Балабанов – специалност:
софтуерни технологии в интернет, доктор по
информатика и компютърни науки.
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Христо Любомиров Йорданов – специалност:
автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов – специалност:
комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов – специалност: компютърни системи.
Цветолюб Лазаров Павлов – специалност:
радио- и телевизионна техника, фирмен мениджмънт, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и
съоръжения, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат: европейски компютърен
сертификат – експерт, достъп до класифицирана
информация.
Цветоми р Атанасов Атанасов – специа лност: микроелектроника и полупроводникови
устройства.
Чавдар Георгиев Енчев – специалност: инженер по електроника и автоматика, ценообразуване
на недвижимите имои и строителството. Оценка
на финансовата ефективност, финансиране и кредитиране, площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов – специалност:
електронна и комуникационна техника и технологии, диагностика и приложение на МПС, достъп
до класифицирана информация, разследване на
престъпления в киберпространството.
Юрий Стойков Ангелов – специалност: радио- и телевизионна техника; компютърни мрежи; съдебен експерт по компютърнотехнически
експертизи.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Адриана Николаева Джокова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти.
Албен Рашков Родопманов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти.
Александър Василев Пенев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински – специалност: промишлено и гражданско строителство,
икономика, оценител на инвестиционен проект,
на недвижими имоти.
Александър Николов Танев – специалност:
пътно строителство, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова – специалност:
архитектура, промишлено и гражданско строителство – конструкции, опазване на паметниците
на културата.
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Анастасия Райкова Белопитова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Ангелина Гергинова Атанасова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, инженерна безопасност.
Ангел Коцев Петров – специалност: пътно
строителство, икономика на строителството,
достъп до класифицирана информация.
Андрей Страхилов Герасимов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Анелия Живкова Аврамова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, оценител на недвижими
имоти.
Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Добрева Зеринова – специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения
за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.
Анна Ангелова Савова – специалност: архитектура.
Антоанела Дончева Цукева – специалност:
промишлено строителство – конструкции, конструкции на сгради и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева – специалност:
архитектура, достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова – специалност: строителство и архитектура, строителен
техник.
Антонио Вилиянов Шопов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции. Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
машини и съоръжения, финансови институции.
Антония Господинова Чепилева – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Антония Сталиянова Богева – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Ст.н.с. ІІ ст. Атанас Николов Паскалев – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов – специалност: водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов – специалност: пътно
строителство.
Беатриче Еленкова Христова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Бисер Борисов Тодоров – специалност: топ
лоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
професионална компетентност в областта на
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ценообразуването на недвижимите имоти и строителството. Оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова – специалност: архитектура.
Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.
Благой Петров Наков – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения, достъп до класифицирана информация.
Бож и дар Христов Дончев – специа лност:
транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева –
специалност: архитектура, оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения върху
тях, оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев – специалност: архитектура.
Борис Константинов Борисов – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Борислав Младенов Савов – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Боряна Иванова Влъчкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, правоспособност да извършва дейност по кадастъра,
достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова – специалност:
архитектура.
Бранимир Владимиров Динев – специалност:
промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност по части конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
организация и изпълнение на строителството.
Валентин А липиев Петков – специалност:
хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Ва лентин Георгиев Ликов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, международни икономически отношения и бизнес.
Валентин Димитров Моллов – специалност:
транспортно строителство, пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков – специалност:
електроенергетика, далекосъобщителна техника,
икономист-организатор на производителността на
труда и управлението в промишлеността, експерт
на Национална строителна федерация, експерт
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на Българска браншова камара на енергетиците,
координатор по безопасност и здраве в строителството, здравословни и безопасни условия на труд.
Валентин Любомиров Кръстев – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Валентин Стойнев Тонев – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Валери Антов Велин – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, строителство и
архитектура.
Валя Стефанова Петрова – специалност: транспортно строителство, икономика на транспортна
фирма; пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна, организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по инвестиционни проекти, достъп до класифицирана
информация.
Ваньо Янков Николов – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ванюшка Милова Ангелова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Ваня Асенова Илиева – специалност: промишлено и гражданско строителство, икономика на
строителството.
Ван я Георг иева Станкова – специа лност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
ор ъжения, международни икономически отношения, мениджмънт на инженерната фирма,
управление и отчетност на фирмата, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия. Съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи. Координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Васил Александров Трайков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров – специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и
архитектура – среден техник.
Васил Трайков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Венцислава Петрова Колева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Весела Георгиева Горанова – специалност:
водоснабдяване и канализация, контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите строи
телни продукти със съществените изисквания за
безопасност.
Весела Стоянова Корова – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите, достъп до класифицирана информация.
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Веселин Пет ров Миланов – специа лност:
промишлено и гражданско строителство – технология, икономика на транспортната фирма,
безопасност и здраве при работа в строителството,
технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Веселин Крумов Божилов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Виолета Иванова Цветанова – специалност:
строителство и архитектура, строителен техник,
брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова – специалност:
архитектура.
Виолетка Маринова Цолова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Йорданов Стоянов – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Вяра Николаева Златева – специалност: промишлено и гражданско строителство, МИО, управ
ление на земи и имоти, оценител на недвижими
имоти, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради.
Галина Георгиева Николова – специалност:
геодезия, оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова – специалност: хидромелиоративно строителство.
Георг и А н донов Георг иев – специа лност:
хидроенергийно строителство, оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев – специалност: промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо и
недвижимо имущество, технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Георги Костадинов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка – специалност: геодезия, фотограметрия и и картография,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Глори я Илиева Д жад жева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
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Григор Манчев Манев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография. Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски – специалност:
строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции, автоексперт.
Даниела Йорданова Арбова-Костадинова –
специалност: архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева – специалност: архитектура, опазване паметниците на културата.
Дарина Любомирова Гализова – специалност:
архитектура.
Дафина К ирилова Пешева – специалност:
архитектура, архитектурно-градоустройствени
проблеми при обновявянето на жилищното строи
телство, търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, здравословни и безопасни условия на труд, координатор
по безопасност и здраве в строителството, достъп
до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи
и съоръжения, оценител на недвижими имоти.
Десислава Николаева Митушева-Ненчева –
специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Деян Великов Попов – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография, достъп до класифицирана информация.
Димитрина Маринова Попова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Димитър Божидаров Павлов – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, организация и управление на тактическите подразделения на строителни войски.
Димитър Димитров Антонов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков – специалност:
транспортно строителство и пътно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Николов Бузяков – специалност:
промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строи
телството, оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Димитър Панайотов Джелебов – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
общ и специализиран държавен контрол, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Димит ър Петров Ганд жов – специалност:
архитектура, строителство и геодезия – конструктивно инженерство.
Димитър Рангелов Донков – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
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Димитър Стоянов Димитров – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и
радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, подоб
ренията и насажденията върху тях. Дейности по
кадастъра.
Донета Божкова Божкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено
счетоводство, оценител на недвижими имоти,
ОВОС, стандартизация.
Дора Стоянова Футекова-Дякова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Евгени Николов Пашеев – специалност: пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов – специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева – специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти.
Евтим Фердинандов Наков – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност:
строителство и архитектура, озеленяване.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Екатерина Стефанова Маринова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Елена Гьорева Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции,
оценител на недвижими имоти.
Елена Маринова Цветкова – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова – специалност:
строителство и архитектура – техник.
Ели Кирилова Симова – специалност: водоснабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова – специалност: хидротехническо строителство, икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева – специалност: архитектура, санитарно инженерство, оценител на
недвижими имоти.
Емил Александров Бояджиев – специалност:
архитектура.
Емил Асенов Стефанов – специалност: строи
телство и архитектура, оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев – специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
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Емил Теофанов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева – специалност: архитектура.
Емилия Цветанова Михайлова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Жаклина Владимирова Караджова – специалност: геодезия и картография – среден техник.
Жанета Томова Стоянчева – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Златка Добрева Фъртункова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов – специалност:
строителен инженер по технология на строителството.
Ивайло Николов Димитров – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
достъп до класифицирана информация.
Иван Вангелов Марчоков – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев – специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов – специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на
фирмата, достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков – специалност: земеустройство.
Ивана Минчева Христова – специа лност:
икономика и управление на промишлеността,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на земеделски земи.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография,
оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров – специалност: транспортно строителство – строителство и възстановяване на железопътни линии.
Илина Димитрова Стоянова – специалност:
архитектура.
Илка Пенчева Размова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова – специалност: архитектура.
Ива Ц ве та нова А н г елова – спец иа л нос т:
транспортно строителство – пътно строителство.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
оръжения, координатор по безопасност и здраве
в строителството.
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Ирена Илиева Мирчева – специалност: архитектура.
Ирена Николаева Спиридонова – специалност:
архитектура, счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова – специалност: строителство и архитектура – среден техник.
Йоланда Петрова Недева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов – специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Паш у нов – спец иа лност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Йордан Кру мов Йорданов – специа лност:
архитектура, финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански – специалност:
архитектура.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
ор ъжения; пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, фирмен
мениджмънт, програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева –
специалност: архитектура, пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева – специалност: архитектура.
Калинка Маркова Крумова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Катерина Николова Ганева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова – специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения.
Кирил Стефанов Грозданов – специалност:
земемер-техник.
Кирилка Стоянова Димовска – специалност:
архитектура, компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Коста Петров Костов – специалност: транспортно строителство, организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, доктор по проектиране,
строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, пълна проектантска правоспособност
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по транспортно строителство и транспортни съ
оръжения, конструктивна на транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението.
Красимир Димитров Митов – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов – специалност:
строителен инженеринг, бизнесадминистрация и
мениджмънт – международен бизнесмениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев – специалност: строителен инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов – специалност:
геодезия, правоспособност да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев – специалност:
архитектура.
Красимира Илиева Тодорова – специалност:
архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова – специалност:
архитектура, санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова – специалност: пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Ст.н.с. ІІ ст. Лора Стоилова Рангелова – специалност: железопътно строителство, оценител
на недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
арбитър при Стопански арбитражен съд – София.
Любен Красимиров Петков – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на води.
Любомир Асенов Петров – специалност: архитектура, международни икономически отношения,
оценител на недвижими имоти.
Любомир Василев Енчев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оперативна външноикономическа дейност.
Любомир Георгиев Цеков – специа лност:
транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
недвижими имоти.
Любомир Илиев Митриков – специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.
Любомир Петров Герджиков – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
международни икономически отношения, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски
предприятия.
Любомир Петров Събев – специалност: техник по строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Людмила Георгиева Гойчилова – специалност:
архитектура.
Людмила Тодорова Кирова – специалност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Майя Георгиева Иванова-Йорданова – специалност: професор по проектиране, строителство
и поддържане на железни пътища и съоръжения,
железопътно строителство.
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Манчо Григоров Манев – специалност: архитектура, оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, специалист обследване енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, експерт
на Национална строителна федерация.
Маргаритка Йордaнова Лозанова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижимо
имущество.
Мариана Иванова Чапарова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, удостоверение – чл. 17, т. 8
от Наредба № 1 от 16.01.2008 г. на ВСС.
Мариана Стефанова Атанасова – специалност:
строителство и архитектура – техник, оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова – специалност: архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева – специалност: водоснабдявае и канализация, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
Марин Танов Вутов – специалност: строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, финансов мениджмънт, строителен техник – строи
телство и архитектура.
К.н. Марина Дончева Трайкова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, проектантска правоспособност по част конструктивна,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кюркчиев – спецалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, пълна
проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов – специалност:
водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Митрева-Павлова – специалност: архитектура.
Мария Любенова Ангелова – специалност:
архитектура, оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права на
интелектуалната и индустриалната собственост,
машини и съоръжения.
Мари я Л юб ом и р ова Иск р ова-Поп и ва но ва – специалност: архитектура. Опазване паметниците на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева – специалност: промишлено и гражданско строителство, патентно дело, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост,

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

оценител на други активи в сферата на ново и
съвременно българско изобразително изкуство,
дизайн и паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Мари я Павлова Гашарова – специа лност:
технология и механизация на строителството,
оценка на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова – специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Мария Симеонова Григорова – специалност:
строителство и архитектура – среден техник,
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мария Цончева Гугу чкова – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения.
Мая Атанасова Динева – специалност: хидромелиоративно ст роителство, арх итек т у ра,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Миглена Христова Николова – специалност:
хидромелиоративно строителство, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Милен Димит ров Русенов – специа лност:
архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска право
способност.
Милка Пет рова Винарова – специа лност:
земеустройство, международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов – специалност:
архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка
за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.
Мирослава Христова Тотева – специалност:
архитектура.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, мениджър и вътрешен одитор на системи
за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов – специалност: хид
роенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова – специалност:
архитектура.
Надежда Христова Стойчева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова – специалност:
промишлено и гражданско строителство, проектантска правоспособност по части конструктивна,
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организация и изпълнение на строителството,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова – специалност: пътно
строителство.
Наташа Ценева Ковачева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев – специалност: водоснабдяване и канализация – пречистване на води,
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място. Вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова – специалност:
промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков – специалност:
водоснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова Иванова – специалност:
транспортно строителство – жп строителство,
оценител на недвижими имоти.
Нели Иванова Минева – специалност: земеустройство, управление на земи и имоти, оценител
на недвижими имоти.
Нели Кирилова Осиковска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев – специалност:
архитектура.
Ник ифор Георгиев Бибин – специа лност:
архитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев – специалност: промишлено и гражданско строителство,
международен бизнес, оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Николай Андонов Хаджимарински – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Николай Гюров Николов – специалност: промишлено и гражданско строителство, технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
Н и кола й И ва нов И ва нов – спец иа л нос т:
транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова – специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции, компютърни системи и технологии,
оценител на недвижими имоти.
Николета Маринова К юрк чиева – специалност: геодезия – приложна геодезия; пълна
проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране,
трасировъчни проекти и планове, планове за
регулация.
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Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев – специалност:
технология и механизация на строителството.
Олга А ндонова Берберова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради; оценител на оборотни
и дълготрайни активи, търговски предприятия и
вземания, цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти, достъп до класифицирана
информация.
Олга Радкова Петрова – специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов – специалност: промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции.
Павлина Иванова Хаджийска – специалност:
промишлена топлотехника, оценител на машини
и съоръжения.
Панайот Красимиров Савов – специалност:
архитектура.
Пена Христова Партъчева – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.
Пенка Нончева Иванова-Танова – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, оценка на сгради – паметници на културата, оценка на движимо и недвижимо имущество на държавните и
общинските фирми.
Петко Костов Зоровски – специалност: хидроенергийно строителство, оценител на недвижими
имоти.
Петко Петков Дренков – специалност: архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Доц. Петър Илиев Петров – специалност:
двигатели с вътрешно горене, подемно-транспортни машини.
Петър Йорданов Костов – специалност: геодезия и картография.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения.
Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия. Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев – специалност: строи
телство на сгради и съоръжения – технология.
Петър Манолов Донев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов – специалност: геодезия,
фотограметрия и картография.
Петър Цветанов Асенов – специалност: машинен инженер – топлоенергетика.
Петя Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология
и организация.
Петя Иванова Силянова – специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител
на недвижими имоти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

Петя Милкова Миланова – специалност: архитектура, консервация на исторически сгради
и градове.
Пламен Димитров Гърбов – специалност:
технология на строителството, конструкции на
сгради и съоръжения; правоспособност по част
конструктивна.
Пламен Николаев Корназов – специалност:
строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
П ламен Павлов Бож и лов – спец иа лност:
строителен техник – сградостроителство и архитектура.
Поля Димитрова Божкова-Пенева – специалност: архитектура, двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева – специалност: архитектура, доктор по теория и история
на архитектурата.
Ра дослава Донева Донева – специа лност:
архитектура.
Райна Василева Бонева – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство.
Райна Георгиева Жечева – специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова – специалност: електронна техника ЕЯМУ, геодезия,
електронни средства за контрол и управление,
пълна проектантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова – специалност: строителство и архитектура – техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност:
строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополулу – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съобщения, оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, финансов
и банков мениджмънт, оценка на недвижими
имоти, достъп до класифицирана информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев – специалност:
транспортно строителство – железопътно строи
телство.
Росица Димитрова Георгиева – специалност:
земеустройство, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти, активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов – специалност: конструкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, ограничена проектантска правоспособност – има право да проектира самостоятелно
строежи от V – VІ категория съгласно ЗУТ по
части конструктивна – организация и изпълнение
на строителството.
Румен Николов Урумов – специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти, координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев – специалност: среден
техник по водно строителство.
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Румяна Атанасова Гондова – специалност:
хидрогеология и инженерна геология, фирмен
мениджмънт, счетоводство и контрол, оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и общински предприятия.
К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова –
специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.
Румяна Георгиева Узунова – специалност:
ПГС – конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Румен Емилов Шолев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева – специалност: технология и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.
Румяна Миткова Парушева-Пехливанова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Руска Борисова Димитрова – специалност:
математика – изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова – специалност:
архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска – специалност: промишлено и гражданско строителство,
технически контрол по част конструктивна на
инвестиционните проекти, пожарна безопасност,
координатор по безопасност и здраве в строителството, пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология
на строителството.
Станко Людмилов Йончев – специалност:
транспортно строителство, конструктивно инженерство, пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски – специалност:
транспортно строителство – железопътно строи
телство.
Стоянка Василева Савова – специалност: гео
дезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова – специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Димитров Бежанов – специалност: хидромелиоративно строителство,
оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и
дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Соня Хаим Стойкова – специалност: промишлено и гражданско строителство, достъп до
класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна –
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организация и изпълнение на строителството и
пожарна безопасност – конструктивен, оценител
на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева – специалност:
архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова – специалност:
строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева – специалност:
архитектура, организация и управление на малка
фирма – мениджър.
Снеж ина Димит рова Д жакерска – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология, организация и управление на
международна инженерна дейност, ограничена
проектантска правоспособност – строежи V – VІ
категория, оценител на недвижими имоти, вътрешен одит на системи за управление на качеството
на основата на изискванията на ISO.
Станимир Бориславов Илиев – специалност:
военен инженер по ПГС.
Станимир Тодоров Ян чев – специа лност:
водоснабдяване и канализация, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов – специалност:
строителство на сгради и съоръжения, конструкции, пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова – спец иалност: промишлено и гражданско строителство – организация и управление на тактическ ите
подразделения на Строителни войски.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
С т ефан Борисов Яковск и – спец иа лност:
водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Стефан Димов Кондев – специалност: технология и механизация на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски – специалност:
промишлена топлотехника.
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова –
специалност: технология на машиностроенето,
промишлено и гражданско строителство – технология и организация, обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност: архитектура, пълна проектантска правоспособност,
оценка за недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов – специалност:
промишлена топлотехника.
Стойне Йорданов Доканин – специалност:
технология на строителството, оценител на недвижими имоти.
Стоянка Петрова Кунчева – специалност:
хидромелиоративно строителство, оценител на
недвижими имоти.
Стоянчо Милков Милошев – специалност:
геодезия, фотограметрия и картография, оценител
на недвижими имоти.
Ташко Веселинов Ташев – специалност: промишлено и гражданско строителство – технология.
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Танко Янков Танков – специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения,
геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност: промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска – специалност:
архитекту ра. Екология, соларни технологии,
европроекти.
Теменужка Василева Минчева – специалност:
архитектура.
Теодора Любомирова Дачева – специалност:
строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти и сгради – паметници на културата,
оценка на земеделски земи.
Теодора Панайотова Карагьозова – специалност: архитектура.
Тинка Димитрова Кочукова – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Тодор Живков Господинов – специалност:
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Тодор Николов Николов – специалност: архитектура.
Тотка Илкова Славова – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност по
части конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова – специалност: транспортно строителство – железопътно строителство, оценител на недвижими имоти.
Финка Стайкова Неделчева – специалност:
архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов – специалност:
хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов – специалност:
промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева – специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.
Христо Атанасов Бечев – специалност: архитектура.
Христо Тошков Георгиев – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова – специал
ност: п ром иш лено и г ра ж данско ст рои т елство – конструкции, оценител на недвижими
имоти, технически контрол по част конструктивна
на инвестиционните проекти. Пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
конструкции на сгради и съоръжения, стоманени
конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод 4,
проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия, съгласно Еврокод 1998 – ЕС 8,
изчисляване на конструкции за сеизмични въздействия, укрепяване на строителни изкопи в
градски условия, Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане,
Наредба № 02 от 22.03.2004 г. за минималните
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР. План по безопасност и
здраве – теория и практика. Моделиране и ана-

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

лиз на пространствени системи със SAP 2000,
моделиране на строителни конструкции в среда
на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева – специалност:
архитектура.
Цветан Боянов Бояджиев – специалност: строителство на сгради и съоръжения, строителни
конструкции.
Ст.н.с. ІІ ст. Цветан Иванов Германов – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова – специалност: промишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова – специалност: транспортно строителство – пътно
строителство, оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова – специалност:
строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, достъп до класифицирана
информация.
Явор Кирилов Шопов – специалност: строителен инженер, инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков – специалност:
пътно строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Бойчов Милошов – специалност: ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Боню Илиев Петков – специалност: противопожарна техника и безопасност.
Борис Николов Прешелков – специалност:
доктор по техника на безопасността на труда и
противопожарната техника, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Доц. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов – специалност: противопожарна техника и
безопасност.
Димитър Стоянов Димитров – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, експерт по химическа и
радиационна защита.
Живко Здравков Мартинов – специалност:
противопожарна техника и безопасност, водоснабдяване и канализация, достъп до класифицирана
информация.
Красимир Спасов Пенев – специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, защита на
населението и критичната инфраструктура.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова – специалност: минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анжел Евгениев Димитров – специалност:
машинен инженер – хидравлика и пневматика,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
търговски предприятия и вземания.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

Атанас Димитров Цвятков – специалност:
топлоенергетика, електроенергетика и електрообзавеждане, електробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов – специалност:
промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов – специалност:
електротехника, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев – специалност: топ
ло- и ядрена енергетика, газоснабдяване.
Димитър Атанасов Атанасов – специалност:
топло- и ядрена енергетика, машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, пълна проектантска правоспособност
по отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение – верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Екатерина Иванова Жабинска-Николова – специалност: топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров – специалност:
електроенергетика и електрообзавеждане – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева – специалност:
атомни електроцентрали и инсталации – инженер-топлофизик, съвременни методи за отопление
и вентилация, обследване за енергийна ефективност – обследване на сгради и промишлени
системи, експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвеститорски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робототехнически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян – специалност:
инженер по електроника и автоматика – радиои телевизионна техника, среден електротехник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Константин Борисов Балев – специалност:
електроинженер – ел.централи и мрежи.
Красимир Спасов Пенев – специалност: електроенергетика и елекрообзавеждане, защита на
населението и критичната инфраструктура.
Мариетка Енева Боджакова – специалност:
електронна техника, счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебни електротехнически
експертизи.
Павел Георгиев Иванов – специалност: разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
оценител на машини и съоръжения, оценител на
недвижими имоти.
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Полина Методиева Александрова – специалист: промишлена топлотехника, икономика
и управление на промишлеността, финанси и
счетоводство, съдебно-счетоводен експерт.
Славей Славчев Луков – специалност: монтьор
на ел. мрежи и уредби за високо напрежение,
социални дейности.
Тони Петков Петков – специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, правоспособност за извършване на извличане на флуорирани
парникови газове от комутационна апаратура за
високо напрежение.
Трифон Иванов Василев – специалност: електроинженер – електрически машини и апарати.
Христина Николаева Петрова – специалност:
топло- и ядрена енергетика, ядрена енергетика.
Христо Пенчев Михайлов – специалност: ел.
енергетика; правоспособност за строеж, поддържане и ремонт на асансьори.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа екс
пертиза
Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,
надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател-инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Борислав Димитров Димитров – специалност:
застраховане и социално дело, международно
застраховане и застрахователен мениджмънт,
експерт-оценител на МПС.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева – специалност:
озеленяване, строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – специалност: биология – екология, оценител на
земеделски земи, експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на
водите, търговски маркетинг и мениджмънт,
системи за управление на качеството и вътрешни
одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мариана Богоева Богданова – специалност: биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнесмениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Д-р Саша Евтимова Георгиева – специалност:
горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова – специалност:
полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
Валентина Владимировна Йорданова – специалност: биология и химия.
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Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Виолета Вълчева Русева – специалност: биотехнологии, молекулярна биология, доктор – микробиология.
Йоско Петков Петков – специалност: ветеринарна медицина, доктор – зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване.
Мая Иванова Кичева – специалност: молекулярна и функционална биология, к.б.н.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова – специалност: професор по микробиология, биохимия
и микробиология.
Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско
стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор,
машинен техник.
Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Маргрета Тодорова Софрониева – специалност: биология – хидробиология и опазване на
водите, търговски маркетинг и мениджмънт,
системи за управление на качеството и вътрешни
одитори по ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Боряна Боянова Любенова – специалност:
екология и опазване на околната среда.
Даниела Тодорова Иванова – специалност:
екология.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско
стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор,
машинен техник.
Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
Мая Лазарова Нусторова-Китанова – специалност: професор по микробиология, биохимия
и микробиология.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната
среда, специалист по системи за управление на
околната среда.
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Славка А ндреева Петрова – специалност:
инженерна геоекология, икономекологичен одит
на замърсени земи, териториално-устройствено
планиране и развитие, защита на околната среда
и опазване културно-историческото наследство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
А дриан Петров Димитров – специалност:
технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
А дриана Иванова Негрева – специалност:
химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни
изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни,
нумизматика и антикварни ценности, културноисторически ценности в България.
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
Н.с. І ст. д-р Андрей Иванов Мицулов – специалност: химия, кинология.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова – специалност:
химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов – специалност:
химическа технология на дървесината, икономика,
организация и управление на химическите производства, оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, машини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност:
химия, медицинска химия, аналитична химия,
токсикология, съдебен токсиколог, достъп до
класифицирана информация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Добринка Дянкова Добрева – специалност:
технология на органичния синтез и кау чук,
патентно дело, представител по индустриална
собственост за изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлени
дизайни.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
Михаил Цветков Маринов – специалност:
технология на полимерите, текстила и кожите.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов – специалност: технология на материалите и материалознание, специалист по химични вещества и риск за околната
среда, специалист по системи за управление на
околната среда.
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Светлозар Радев Ганев – специалност: индуст
риална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Д-р Тан я Юли янова Стоилкова-Илиева –
специалност: химия – органична и аналитична
химия, органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска – специалност:
химия, химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова – специалност:
технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Десислава Севдалинова Григорова – специалност: химични технологии – биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка – специалност: химия.
Илина Иванова Савчева – специалност: икономика на сигурността и отбраната, инженерхимик, фелдшер.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова – специалност:
технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, фирмено счетоводство.
Николета Спасова Цанкова – специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: АВ-боеприпаси.
Румяна Тодорова Стоилова – специалност:
химия.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индустриална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Спас Жел язков Димитров – специалност:
технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова – специалност: технология на каучука и пластмасите,
експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков – специа лност:
оптически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева – специалност:
инженерна химия.
Ангел Петров Муташки – специалност: технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, вътрешен одитор.
Боряна Георгиева Мечкарска – специалност:
токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност:
химия, медицинска химия, аналитична химия,
токсикология, съдебен токсиколог, достъп до
класифицирана информация.
Десислава Николова Гергова – специалност:
технология на материалите и материалознание – електрохимия и защита от корозия.
Маргарита Маринова Колева – специалност:
технология на влакната и кожите.
Николета Спасова Цанкова – специалност: д-р
геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; гемология.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи, достъп до класифицирана
информация.
Светлозар Радев Ганев – специалност: индуст
риална химия, доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов – специалност: технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев – специалност: технология на силикатите, системи за управление
на качеството съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002, системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Гл. ас. Боряна Георгиева Мечкарска – специалност: токсикология, химична технология на дървесината, санитарна химия, съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов – специалност:
химия, медицинска химия, аналитична химия,
токсикология, съдебен токсиколог, достъп до
класифицирана информация.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев – специалност:
ветеринарна медицина, ветеринарна администрация, курс публична администрация.
Д-р Деян Атанасов Даскалов – специалност:
ветеринарна медицина, разработване, внедряване,
верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев – специалност: ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов – специалност:
ветеринарна медицина.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска – специалност: ветеринарна медицина,
ветеринарно-санитарни експертиза и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стандарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов – специалност:
ветеринарномедицински лекарства и ваксини,
ветеринарна медицина, ветеринарен контрол.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев – специалност: горско
стопанство.
Венета Найденова Кръстева – специалност:
полевъдство.
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Венцислав Петков Иванов – специалност:
полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев – специалност:
полевъдство.
Георги Пеев Ламбов – специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Гурко Райков Лозанов – специалност: растителна защита.
Давидко Георгиев Нешев – специалност: полевъдство.
Димитър Владимиров Николов – специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Трънгалов – специалност:
агроном – тропично и субтропично земеделие.
Драгомир Желязков Димитров – специалност:
инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие, доктор – селекция и семепроизводство на
културните растения, сортоизпитател, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски – специалност: полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова – специалност: растителна защита.
Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
Михаил Панайотов Караниколов – специалност: лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска – специалност: полевъдство, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, достъп до класифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев – специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и
съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков – специалност: селекция и семепроизводство.
Петър Димитров Петров – специалност: горско стопанство, регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов – специалност: агроинженерство – лозаро-градинарство.
Румяна Петрова Николова – специалност:
агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова – специалност:
лозаро-градинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева – специалност:
полевъдство.
Снежана Любенова Петрова – специалност:
полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов – специалност:
горско стопанство, оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков – специалност: селскостопанска техника, механизация и електрификация на животновъдството.
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9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
А дриана Иванова Негрева – специалност:
химия, химик-неорганик, оценител на ювелирни
изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни,
нумизматика и антикварни ценности, оценител
на културно-историческите ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова – специалност: история на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева – специалност: изкуствознание, оценител на произведения
на изкуството, антиквариат, благородни метали,
скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19. и 20. век.
Венцеслав Марков Ен чев – спец иа лност:
право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Николова – специалност:
плакат и визуална комуникация, промишлени
изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова – специалност:
декоративно-монументална скулптура.
Иван Василев Кавалджиев – специалност:
актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов – специалност: кинознание, авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Д желебов – специалност:
керамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност:
музикална педагогика.
Маргарита Иванова Кузова – специалност:
изкуствознание.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева – специалност: история, философия, радио- и телевизионни програми, радио- и телевизионна аудитория,
медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева – специалност: художествена бродерия, изработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов – специалност:
класическа археология.
Петър Атанасов Наумов – специалност: плакат, оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
А дриан Петров Димитров – специалност:
технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – специалност: финанси и кредит, оценител
на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания, достъп до класифицирана информация.
Атанас Велинов Тодоров – специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника,
надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, преподавател-инструктор
за обучение на водачи на МПС.
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Валерий Иванов Обретенов – специалност:
икономика и управление на строителството,
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров – специалност:
технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактичес
ки отношения, на други активи в сферата на
декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията
и полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп
до класифицирана информация.
Виолета Божидарова Божкова – специалност:
публични финанси; оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия и
вземания, земеделски земи и трайни насаждения.
Виолета Бойчева Николова – специалност:
плакат и визуална комуникация, промишлени
изкуства – порцелан и стъкло, оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Виолета Иванова Докузова – специалност:
финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов – специалност:
автоматизация на минното производство, оценител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова – специалност:
биология – специализация ботаника; оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов К ирилов – специалност:
индустриален мениджмънт, оценител на машини
и съоръжения.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев – специалност: агрохимия с фермерство и агробизнес; оценител
на недвижими имоти, търговски предприятия
и вземания, машини и съоръжения, права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и д ру г и фа к т и ческ и о т ношен и я, т ърг овск и
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции; съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански
земи, цени и ценообразуване на обекти, сгради,
машини и съоръжения.
Диа на Мари нова М и нева – спец иа л нос т:
неорганични и електрохимични производства;
оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Димит ър Пет ров Стойчев – специа лност:
технология на машиностроенето, конструкции
и конструиране на машини и съоръжения, тех-
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нологии, технологични и контролни процеси и
операции, проектиране, организация на производството, стандарти и качество, лицензиран и
сертифициран оценител на машини и съоръжения.
Донка Панайотова Стоименова – специалност: подемно-транспортни, пътни и строителни
машини, право – юрист с ограничена правоспособност, брокер – недвижими имоти, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова – специалност:
транспортно строителство – пътно строителство,
оценител на недвижими имоти, машини и съ
оръжения.
Емил Атанасов Марин – специалност: икономика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян – специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Илиева Драгозова-Иванова – специалност: ландшафтна архитектура; доктор по организация и управление – изследване на модела
за управление на ландшафтно-архитектурната
дейност в зелените системи на градовете.
Елена Маринова Цветкова – специалност:
водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.
Живко Христов Евтимов – специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, оценител
на машини и съоръжения.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Йордан Иванов Павлов – специалност: финанси, индустриален мениджмънт, счетоводство
и одит по международни стандарти, банково
дело, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова – специалност:
финанси, икономика, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робототехнически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров – специалност: монтажник на строителни конструкции, майстор по
каменоделство.
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Константин Руменов Гергинов – специалност:
геодезия, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева – специалност:
иконом и ческа и нформат и ка, и коном и ка на
транспорта, счетоводство с програмен продукт,
международно икономическо сътрудничество,
оценител на недвижими имоти, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мартин Николов Николов – специалност:
финанси. Оценител на търговски предприятия и
вземания, недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева – специалност:
промишлена топлотехника; оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, съобщенията и жилищно-комуналното стопанство и
битовото обслужване.
Найден Станимиров Петров – специалност:
автоматизирано оборудване на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Нели Иванова Недялкова – специалност: управление и планиране на народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Николай Михайлов Генков – специалност:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на търговията, външна търговия,
оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка Михайлова Милева – специалност:
промишлено и гражданско строителство, лиценз
за оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по
конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции. Международни икономически отношения.
Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия. Оценителска правоспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Ренета А лекса н д рова Ди м и т рова-Цон ко ва – специалност: окачествяване и оценка на
диаманти.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната
собственост, патентно дело.
Снежана Миланова Гаджева – специалност:
транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова – специалност: промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна – организация и изпълнение на строителството
и пожарна безопасност – конструктивен, оценител
на недвижими имоти.
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Стефан Колев Стефанов – специалност: промишлено и гражданско строителство – конструкции, информатика, проектиране и използване на
изчислителни системи, пълна проектантска правоспособност – конструктивна на сгради и строителни съоръжения, организация и изпълнение на
строителството, оценител на недвижими имоти.
10.1. Оценка на недвижими имоти
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Доброслав Димитров Диев – специалност:
икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски
предприятия и вземания, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Илко Енчев Хаджиминчев – специалност:
история, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева – специалност:
икономика – бизнесадминистрация, оценител на
недвижими имоти.
Любомир Георгиев Цеков – специа лност:
транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
недвижими имоти.
Петър Василев Петров – специалност: минен
инженер – маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на машини и съ
ор ъжения, оценител на предприятия и вземания,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
П ламен Станев Дабевск и – специа лност:
застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Радосвета Йорданова Кирова-Делчева – специалност: архитектура, доктор по Теория и история
на архитектурата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Виктор Иванов Стайков – специалност: машиностроителна техника и технологии, компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични
системи, оценител на машини и съоръжения.
Петър Василев Петров – специалност: минен
инженер – маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
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П ламен Станев Дабевск и – специа лност:
застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения.
Светлана Цветкова Янева – специа лност:
текстилна техника и технологии, главен асист е н т – м а ш и н н о и н ж е н е р с т в о – п р и л ож н а
геометр ия и инженерна графика, доктор по
технически науки. Общо инженерство – защита
на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Трифон Иванов Василев – специалност: електроинженер – електрически машини и апарати.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Доброслав Димитров Диев – специалност:
икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски
предприятия и вземания, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Лазарина Анастасова Мутафчиева – специалност: икономика на интелектуалната собственост,
интелектуална собственост, представител по
индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените
дизайни.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Елка Русева Жекова – специалност: управ
ление и планиране на народното стопанство,
кандидат на икономическите науки, вътрешен
одитор в публичния сектор, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Димитър Иванов Франзелов – специалност:
финанси, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Доброслав Димитров Диев – специалност:
икономика и организация на транспорта, оценител на недвижими имоти, оценител на търговски
предприятия и вземания, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Людми л Ми тев Нед ялков – специа лност:
счетоводство и контрол, здравна икономика,
оценител на търговски предприятия и вземания.
Петър Василев Петров – специалност: минен
инженер – маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на предприятия и вземания,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Филип Стоянов Генчев – специалност: финанси.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис –
специалност: диагностика и оценка на необработени цветни скъпоценни минерали, класифициране
и оценка на диаманти.
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10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Даниела Цонева Петрова-Нешева – специалност: химични технологии, застрахователно и
социално дело, счетоводство и одит, оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Любомир Георгиев Цеков – специа лност:
транспортно строителство, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
недвижими имоти.
Петър Василев Петров – специалност: минен
инженер – маркшайдерство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на машини и съ
ор ъжения, оценител на предприятия и вземания,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
П ламен Станев Дабевск и – специа лност:
застраховане и социално дело, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Д-р Калин Петров Радлов – специалност: машиностроене и уредостроене, дизайн на механични
системи, оценител на машини и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Александър Георгиев Костадинов – специалност: право, оценител на недвижими имоти,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Александра Юриева Семерджиева – специалност: право, представител по индустриална
собственост на марки, географски означения и
промишлени дизайни.
Антония Благовестова Якмаджиева – специалност: икономика на интелектуалната собственост;
правна закрила на интелектуалната собственост.
Атанас Сотиров Дробенов – специалност:
инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова – специалност: художествено оформление на облекло и тъкани,
правна закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска – специалност:
специална педагогика – логопедия, олигофренопедагогика; музикална педагогика; клинична
психология.
Бож идара Искрева Кривира дева – специалност: педагогика на девиантното поведение,
доктор – теория на възпитанието и дидактика,
доцент – теория на възпитанието и дидактика.
Ваня Лукова Матанова-Колева – специалност:
педагогика, професор по медицинска психология.
Велислав Иванов Иванов – специалност: електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Ен чев – спец иа лност:
право, правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска – специалност:
социални дейности – социална работа в общински структури.
Весел А н г елов Пен д и чев – спец иа л нос т:
електронна техника ППМЕ, право, патентно
дело, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактичес
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ки отношения, на други активи в сферата на
декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
машини и съоръжения, активи – движимо имущество, представител в областта на изобретенията
и полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географски означения и промишлени дизайни, достъп
до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов – специалност:
икономика на транспорта.
Виктор Иванов Стайков – специалност: машиностроителна техника и технологии, компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Пенева Янкова – специалност: фармация, патентен специалист, оценка на интелектуалната и индустриалната собственост.
Владимир Петров Площаков – специалност:
славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков – специалност: водно
строителство – среден техник.
Георги Добрев Господинов – специалност:
икономика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георг и Фи л и пов К л я шев – спец иа л нос т:
маркетинг, кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Даниела Рафаилова Замфирова – специал
ност: молекулярна биология.
Десислава Здравкова Александрова – специалност: история.
Димитър Владимиров Николов – специалност:
икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Добри Спасов Пан д у рск и – специа лност:
право.
Добрина Георгиева Златева – специалност:
строителство и архитектура.
Дора Георгиева Петкова – специалност: математика и информатика. Финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров – специалност:
организация и икономика на дистрибуторската
и аптечната практика; к линична фармация;
икономика на здравеопазването; финанси; магистър-фармацевт, специалност: здравна политика
и мениджмънт на здравеопазването, доктор по
социална медицина и организация на здраве
опазването и фармацията; доцент по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Емил Боянов Йорданов – специалност: геодезия, фотограметрия и картография.
Емил Любомиров Балкански – специалност:
зъботехника, патент за изобретение на очна
протеза и метод за изработването є; майстор по
занаята оптика – оптик-окулист, ектопротези;
точиларство.
Емилия Симеонова Захариева – специалност:
счетоводство и контрол.
Зоя Димит рова Георгиева – специа лност:
счетоводство и контрол, агроном – полевъдство,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
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Ивайло Бориславов Манолов – специалност:
транспортен мениджмънт, икономика и управление на транспорта, технически експертен анализ
на ПТП за вещи лица, монтьор на машини,
апарати, уреди и съоръжения.
И ва л и н Кос т ов Йосифов – спец иа л нос т:
техническа експлоатация на летателни апарати,
икономика на сигурността и отбраната.
Иван Йорданов Иванов – специалност: социално и застрахователно дело, автоексперт,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Иван Николов Иванов – специалност: патентно-лицензионна дейност, топлинна и масообменна техника, представител по индустриална
собственост – изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлен дизайн, оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Илия Асенов Георгиев – специалност: горско
стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор,
машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов – специалност: ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов – специалност: мебелно производство.
Йордан Стоименов Тотков – специалност:
топлоенергетика, промишлена топлоенергетика.
Н.с. Камен Николов Богданов – специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робототехнически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Камен Петров Шойлев – специалност: право,
експертиза в областта на английското право
и правото на свързаните с него юрисдикции
(включително отвъдморските територии на Великобритания), експертиза в областта на частното
право на Ирландия, Австралия, Нова Зеландия
и Канада.
Кирил Петров Петров – специалност: монтаж
ник на строителни конструкции, майстор по
каменоделство.
Константин Стефанов Пенков – специалност:
антикварна дейност, археология, бизнесоценител
на художествени ценности – филателия и антикварни ценности.
Красимир Драганов Тасков – специалност:
композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев – специалност:
музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева – специалност: фармация. Патентно дело, представител по индустриалната собственост за марки, географски означения
и промишлен дизайн, изобретения и полезни
модели. Оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост.
Лиляна Стойкова Бехар – специалност: педагогика, специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, психология.
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Лорета Ангелова Николова-Бузякова – специалност: предучилищна педагогика, счетоводство
и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Стефанов Тулев – специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, право, противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Людмил Михайлов Горчев – специалност:
хорово дирижиране, оперно-симфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова – специалност:
френска филология, патентно дело, представител по индустриалната собственост на марки,
географски означения и промишлени дизайни.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева –
специалност: истори я, философи я, радио- и
телевизионн и програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова – специалност:
биот ехнологични процеси. Биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси със специализация генно и клетъчно инженерство. Маркетинг
и бизнесмениджър.
Мариана Николова Лазарова – специалност:
право.
Марионела Тодорова Колева – специалност:
приложна математика. Сертификат за призната
пълна правоспособност на отговорен актюер.
Марица Димитрова Попова – специалност:
спорт, разузнавач, документен контрол, достъп
до класифицирана информация.
К.б.н. Мая Иванова Кичева – специалност:
молекулярна и функционална биология.
Мая Никифорова Станкова-Куюмджиева – специалност: фармация; патентно дело; представител
по индустриалната собственост за следните обекти: марки, географски означения и промишлени
дизайни, изобретения и полезни модели.
Милена Георгиева Фетваджиева – специалност: архитектура, пълна проектантска право
способност.
Милена Миткова Асенова – специа лност:
технология и управление на транспорта.
Проф. д.ф.н. Милко Димитров Петров – специалност: професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
Мирослава Цанкова Стойчева – специалност:
чешка филология, квалификация: преводач – немски език.
Момчил Йорданов Златарев – специалност:
физическо възпитание, управление и право на
интелектуалната собственост.
Николай Стефанов Денчев – специалност: инженер по технология на машиностроенето – експлотация и ремонт на въоръжението, инженернотехническа специалност – ракетно-артилерийско
въоръжение, доктор на техническите науки;
вид експертиза: въоръжение и бойни припаси,
балистика, взривни явления, термодинамика и
топлопренасяне.
Нели Стефанова Йорданова – специалност:
автомобилен транспорт, трактори и кари; патентно дело; право.
Нина Михайлова Заркова – специалност: строи
телство и архитектура – средно образование.
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Петя Васкова Христова – специалност: международни икономически отношения. Маркетинг;
квалификация: английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова – специалност: журналистика.
Пламен Николаев Корназов – специалност:
строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Д-р Пламена Петрова Попова – специалност:
право. Авторски права върху архитектурни произведения; достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – специалност: КЩ, инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, техника и технология
на взривните работи; достъп до класифицирана
информация.
Радмила Невенова Пеловска – специалност:
преводачи на научно-техническа литература – английски език, италиански език.
Ридван Исмаилов Мехмедов – специалност:
турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова – специалност:
философия. ИОУ на изобретения и патентно-лицензионни дейности.
Росита Радкова Желева – специалност: филмова и телевизионна режисура.
Румен Димитров Митов – специалност: българска филология, право на интелектуалната
собственост, патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова – специалност:
икономика на интелектуалната собственост. Съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев – специалност: културно-просветна работа – организатор-методист.
Светла Светозарова Мутафова – специалност:
немска филология.
Светлана Иванова Игова-Манолева – специалност: география на туризма, преводач на
френски език.
Светлана Цветкова Янева – специа лност:
текстилна техника и технологии, главен асистент – машинно инженерство – приложна геомет
рия и инженерна графика, доктор по технически
науки. Общо инженерство – защита на населението и народното стопанство в критични ситуации.
Снежана Кирилова Драганова – специалност:
педагогика – детски учител.
Стефка Кръстева Илчева – специалност: немска филология.
Стефан Иванов Иванов – специалност: управ
ление на териториалните системи.
Стоян Христов Нейчев – специалност: финанси, икономика и управление на човешките ресурси,
икономика и организация на труда – проекти.
Татяна Петрова Рангелова – специалност:
социална педагогика, публична администрация и
европейска интеграция, вид експертиза – трудово
право. Достъп до класифицирана информация.
Тони Йонков Веков – специалност: биотехнологични процеси със специализация биоорганичен синтез; социална медицина и организиция
на здравеопазването и фармацията; обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов – специалност: машинна обработка.
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Юлия Василева Стефанова – специалност:
политически науки, геология и проучване на
полезните изкопаеми, вътрешен одитор в публичния сектор, икономика и мениджмънт, член
на Асоциацията за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина – специалност: автоматизирано оборудване на машиностроенето, патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков – специалност:
музикална педагогика, композиция.
Юлиян Димитров Македонски – специалност:
архитектура.
3048
433. – Частното висше училище – Колеж по
туризъм – Благоевград, на основание решение на
академичния съвет № 50 от 6.11.2019 г. в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието
и атестирането на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел IV, чл. 29 от Закона за
развитието на академичния състав в Република
България обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна
специалност „Икономика и управление“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница
№ 2 (бивше първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56
26, 0876 806 777.
3158
33. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Големо Бучино,
община Перник – 15504.1.3, 15504.1.23, 15504.1.29,
15504.1.47, 15504.1.55, 15504.1.56, 15504.1.58, 15504.1.60,
15504.1.352, 15504.1.356, 15504.2.12, 15504.2.33,
15504.2.35, 15504.2.56, 15504.2.63, 15504.3.19, 15504.3.20,
15504.3.21, 15504.3.22, 15504.3.23, 15504.3.24, 15504.3.25,
15504.3.30, 15504.3.38, 15504.3.46, 15504.3.53, 15504.3.65,
15504.3.69, 15504.3.120, 15504.3.121, 15504.3.131,
15504.3.423, 15504.4.49, 15504.4.138, 15504.5.2, 15504.5.38,
15504.5.52, 15504.5.53, 15504.5.54, 15504.6.54, 15504.6.57,
15504.6.422, 15504.8.33, 15504.8.249, 15504.8.259,
15504.8.281, 15504.9.249, 15504.9.309, 15504.9.322; за
с. Люлин, община Перник – 44656.120.13, 44656.41.184.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
3065
3. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание
чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, чл. 152,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е издадено Разрешение за строеж № РС-055 от
13.04.2020 г. за строителство на обект: „Основен
ремонт и рехабилитация на траен горски път
„Елешница – Гюлтепе“ – трета степен, в отсечката
от местност Сатевото до местност Пекев рид“,
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намиращ се в ПИ с идентификатори 27293.9.107,
27293.9.88, 27293.9.87, 27293.9.89 и 27293.9.90
по КККР на с. Елешница, община Разлог, и
ПИ с идентификатори 14521.10.215, 14521.4.436,
14521.4.437, 14521.4.438, 14521.4.439, 14521.4.440,
14521.4.441, 14521.4.442, 14521.4.444 и 14521.4.445 по
КККР на с. Златарица, община Белица. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Административния съд – Благоевград, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Благоевград.
3152
5. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните страни, че с Решение № 71,
протокол № 3 от 26.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Брезник, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за определяне на трасе и сервитут на водопровод за
питейно водоснабдяване РЕ ∅ 63 от ПИ 06286.104.10
по КККР на гр. Брезник до УПИ II-72.29, 72.30,
72.31, 72.46 – „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“, кв. 129 по
ПУП на гр. Брезник, област Перник, с възложител
„Трейс рисорсиз“ – ЕООД, преминаващ през ПИ
№ 06286.104.10; 06286.104.27; 06286.104.5 по КККР
на гр. Брезник, община Брезник, представляващи
горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ в местността Свети Никола, и ПИ
№ 06286.72.40 по КККР на гр. Брезник, община
Брезник, който представлява земеделска земя с
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, и завършва в УПИ II-72.29, 72.30, 72.31,
72.46 – „За производствени, складови дейности и
техническа инфраструктура“, кв. 129 по ПУП на
гр. Брезник. Решението с одобрения ПУП – ПП
се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община
Брезник и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден. Заинтересуваните страни в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да обжалват решението чрез Общинския
съвет – гр. Брезник, пред А дминистративния
съд – Перник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
3160
2. – Община гр. Брусарци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че поради промяна в обхвата на проектната разработка е коригиран процедираният по чл. 128 от ЗУТ проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за имотите в землището на с. Дъбова махала,
община Брусарци, област Монтана, засегнати от
трасето на жп линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец. Заинтересованите
могат да се запознаят с проектите, които се намират в стая № 104, ет. 1, в сградата на общинската администрация – гр. Брусарци, ул. Георги
Димитров № 85, както и на интернет страницата на Община Брусарци: http://brusartsi.com.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до
кмета на община Брусарци в едномесечен срок
от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
3118
9. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7-11 от
27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е
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одобрена план-схема за разполагане на два броя
преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ в
УПИ II-314 в кв. 41 по плана на ж.к. Славейков,
гр. Бургас, отреден „За озеленяване и благо
устрояване“. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дм инист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
3127
10. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7-12
от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация в условията на
чл. 16а от ЗУТ за нова обслужваща в границите на
устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас,
с о.т. 902 – о.т. 901 – о.т. 901а – о.т. 901б, с габарит
13 м/2 пътни платна по 3,50 м и двустранен тротоар по 3 м, с обръщало с размери 13,30/22,50 м
при о.т. 901б, в обвръзка с уличната мрежа на
ПЗ Север при о.т. 902, и подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл. 16 от ЗУТ в
съответствие с изготвения ПУР се обособява
УПИ І, отреден за ПИ с проeктен идентификатор
07079.3.2178 по КК, с функционално отреждане
„За паркинг за автобуси, гараж и автосервиз“, с
предвидено свободностоящо застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на
нормативни отстояния от дворищно-регулационни
граници и на 5 м от улично-регулационната му
граница с градоустройствени показатели в съответствие с допустимите съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас за устройствена зона 07079/35, както
следва: Височина – до 15 м; Пл. застр. – до 60 %;
Кинт. – до 3,0; Позел. – мин. 30 %, и задължително паркиране в границите на УПИ съгласно
приложените проекти, които са неразделна част
от решението. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дм инист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
3128
2. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7-10
от 16.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доб
рич, е одобрен проект за подробен уст ройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за обект: Оптично кабелно захранване от
„БТК“ – ЕАД, през ПИ 72624.630.30 – територия
на транспорта – публична общинска собственост,
в землището на гр. Добрич за захранване на
ПИ 72624.630.14 – урбанизирана територия „За
База за селскостопанска или горскостопанска
техника“ – частна собственост, в землището на
гр. Добрич. Одобреният проект е изложен на
работно място № 8 в Центъра за услуги и информация при Община гр. Добрич от 8 ч. до 17 ч. и
е публикуван в сайта на Община Добрич/Услуги
и информация/Обяви и съобщения/Съобщения
по устройство на територията.
3151
382. – Община Ивайловград на основание
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 42 от
15.04.2020 г. на Общинския съвет – Ивайловград,
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е одобрено изменението на ПУП – ПР (подробния
устройствен план – план за регулация) на УПИ І –
за баня, от кв. 24 по ПУП на с. Железино,
ЕКАТТЕ 29101, община Ивайловград, като се
отрази преминаващата през урегулирания поземлен имот улица, която разделя същия на нов
УПИ XII – за жилищно строителство, от кв. 30
и останалата част от упито се предава към УПИ
II-126 от кв. 17 по ПУП на с. Железино, ЕКАТТЕ
29101, община Ивайловград, област Хасково. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Ивайловград пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3121
382а. – Община Ивайловград на основание
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 43 от
15.04.2020 г. на Общинския съвет – Ивайловград,
е одобрено изменението на ПУП – ПР (подробния устройствен план – план за регулация) на
ул. Трета от о.т. 101 до о.т. 29, създаване на нова
улица, свързваща ул. Трета с о.т. 104 по съществуващите на място улици, промяна на дворищната
регулация на квартали 10 и 14 и образуване на
нов квартал 10в по ПУП на с. Кондово, ЕКАТТЕ
38248, община Ивайловград, област Хасково. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Ивайловград пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3122
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за парцеларни планове на подземен електропровод и на водопровод за захранване на поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 83199.99.4 с начин
на трайно ползване (НТП) – „За изоставена орна
земя“, местност Под стопански двор, землище
Шипка, преминаващи през ПИ с идентификатори и с НТП: 83199.25.229 – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“; 83199.25.228 – „Пасище,
мера“; 83199.99.633 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и схема в регулацията на
гр. Шипка, имот с идентификатор 83199.888.9901.
Проектната дължина на електропровода е 257 м,
сервитут 513,8 кв. м, а за водопровода дължината
е 257 м и сервитут 154,14 кв. м. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3102
2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 80532.69.831, местност Старата кория, с начин на трайно ползване (НТП) – „Нива“,
собственост на ЕТ „Зъмов – Иван Стоянов“,
преминаващ през следните ПИ с идентификатори: 80532.69.49 и 80532.69.29 с НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, всички
в землище с. Черганово, община Казанлък, с
дължина на трасето 90 м. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица
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могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
3086
7. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Нова въздушна
кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване за ПИ 18277.6.484, местност Юрукалан, по
кадастралната карта на с. Гълъбово, община
Куклен, област Пловдив“. Проектът е изложен
в стая № 109, ет. 1, в сградата на общинската
администрация – Куклен. В едномесечен срок от
обнародването в „ Държавен вестник“ на обявлението на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация – Куклен.
3087
36. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Нова въздушна
кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване
на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ II003359 – жил.застр. (ПИ 003486), местност Царина,
землище на с. Гълъбово, община Куклен, област
Пловдив“. Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1, в
сградата на общинската администрация – Куклен.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Куклен.
3088
24. – Община Летница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“,
участък от км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 167+572 по техн. проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301) до км 189+344 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по
техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път
III-303) на територията на гр. Летница, с. Горско
Сливово и с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения проект в сградата на
Община Летница и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
3119
2. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект: ВиК захранване от съществуващ селищен
водопровод на ПИ с идентификатор 49494.667.912 в
землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, с възложител „Вертекс“ – ЕООД. Трасето на ВиК провода е проектирано да започне от съществуващ селищен водопровод на гр. Мъглиж, преминава през
поземлен имот с идентификатор 49494.327.980 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, поземлен имот с идентификатор
49494.327.983 – за път от републиканската пътна
мрежа, държавна собственост, поземлен имот с
идентификатор 49494.631.970 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска собственост,
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поземлен имот с идентификатор 49494.667.904 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, поземлен имот с идентификатор
49494.667.333 – урбанизирана територия, за друг
вид производствен складов обект, собственост
на възложителя, и достига до поземлен имот с
идентификатор 49494.667.912 (предназначен за друг
вид производствен складов обект) в землището
на гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост
на възложителя. Общата дължина на трасето за
външно ВиК захранване е 1839 м, а площта на
сервитута е 1299 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
3123
43. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Равни рид в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-11 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот (ПИ) № 193. За справка – ет. 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3136
43а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Маркови върби в землището
на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-12 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот (ПИ) № 16. За справка – ет. 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3137
43б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Маркови върби в землището
на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-6 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот (ПИ) № 350. За справка – ет. 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3138
43в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-7 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 239,
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298, 320 и 337. За справка – ет. 12, стая 15. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
3139
43г. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-2 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 198
и 199. За справка – ет. 12, стая 15. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
3140
43д. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 2-1 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 306,
307, 325 и 326. За справка – ет. 12, стая 15. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
3141
44. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шамак в землището
на с. Радуй, община Перник, приет с протокол
№ 2-5 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 1, 254 и
569. За справка – ет. 12, стая 15. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
3142
44а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Калачица в землището
на с. Расник, община Перник, приет с протокол
№ 2-4 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 206, 207 и
388. За справка – ет. 12, стая 15. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
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вят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
3143
44б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Калачица в землището
на с. Расник, община Перник, приет с протокол
№ 2-9 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 152
и 153. За справка – ет. 12, стая 15. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
3144
44в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Опашиница в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 2-3 от 12.03.2020 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлени имоти (ПИ) № 1
и 2. За справка – ет. 12, стая 15. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
3145
44г. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шевърляк в землището на
гр. Перник, приет с протокол № 2-8 от 12.03.2020 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.250.4
и 55871.250.103. За справка – ет. 12, стая 15. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
3146
44д. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Пешови ливади в землището на гр. Перник, приет с протокол № 2-10 от
12.03.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55871.741.107; 55871.741.108; 55871.741.111;
55871.741.118; 55871.741.152 и 55871.741.153. За справка – ет. 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
3147
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2. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 57 от
протокол № 7 от 31.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ПУП – ПРЗ
за промяна предназначението на поземлен имот
с идентификатор 56277.3.1643, с площ 26 957 кв. м
по КККР на гр. Пещера в местност Луковица и
отреждането му в урбанизирана територия – за
жилищно застрояване, като се обособят 72 бр.
самостоятелни урегулирани имоти за сметка
на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643,
разположени в 9 бр. нови квартали със съответните обслужващи улици. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Пещера до Административния съд – Пазарджик.
3110
14. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание Решение № 55, взето с протокол № 5 от
12.03.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на
УПИ IV – жилищно застрояване, кв. 58 – нов
(кв. 1 стар, жил. група А-4, 5, 6) по плана на ж.р.
Тракия, Пловдив, с промяна на отреждането на
УПИ IV – „За озеленяване“, и привеждане отреждането към идентификатора по кадастрална карта
по зелените зачертвания и надписи за регулацията,
отразени в графичната част на проекта – УПИ
IV-540.1376 – „За озеленяване“, кв. 58 по плана
на ж.р. Тракия. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
3111
7. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне
на трасе на техническата инфраструктура за обект:
„Улично осветление“, в ПИ 57491.19.568 по КК на
гр. Поморие, местност Лахана, и сервитут, преминаващи през поземлен имот (ПИ) 57491.19.568
(полски път, общинска публична собственост), с
дължина на трасето около 330 м, с площ на сервитута – 700 кв. м. Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3089
91. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 51 от 28.02.2020 г. по протокол
№ 6 на Общинския съвет – гр. Рудозем, е одобрена устройствена план-схема на поземлен имот с
идентификатор 63207.501.44 по КК на гр. Рудозем
за обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ
63207.501.218 на Валентин Димитров“ в гр. Рудозем. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Рудозем пред Административния съд – Смолян.
3129
92. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 52 от 28.02.2020 г. по протокол
№ 6 на Общинския съвет – гр. Рудозем, е одобре-
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на устройствена план-схема на поземлени имоти
с идентификатори 63207.504.213, 63207.504.299,
6 32 0 7. 5 0 4 . 3 0 2 , 6 32 0 7. 5 0 4 . 57, 6 32 0 7. 5 0 4 . 33 4 ,
63207.504.292 по КК на гр. Рудозем за обект
„Външно ел. захранване на Цех за преработка
на плодове“ в ПИ 63207.504.266, гр. Рудозем. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем
пред Административния съд – Смолян.
3130
2. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземно електрозахранване – изграждане на кабелна линия
1 kV от съществуващ МТТ в поземлен имот
(ПИ) 83497.32.6 до ПИ 83497.27.3, м. Чамурка,
от землището на с. Шумата, ЕК АТТЕ 83497,
община Севлиево. Проектното трасе на подземното електрозахранване започва от съществуващ
МТТ в имот с идентификатор 83497.32.6 – частна
собственост, преминава през имот с идентификатор 83497.32.5 – частна собственост, преминава
през имот с идентификатор 83497.32.11 – пасище,
стопанисвано от общината, пресича местен път
с идентификатор 83497.31.134 – публична общинска собственост, преминава през полски път с
идентификатор 83497.27.45 – публична общинска
собственост, преминава през имот с идентификатор 83497.27.43 – частна собственост, преминава
през имот с идентификатор 83497.27.33 – частна
собственост, и достига до имот с идентификатор
83497.27.3 – частна собственост. Сервитутната
ивица на трасето с кабел 1 kV е по оста на
трасето с широчина по 2 м от двете страни на
провода. Проектите с пълна текстова и графична
част на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия до
ПИ 83497.27.3, м. Чамурка, землище с. Шумата,
ЕКАТТЕ 83497, община Севлиево, са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стаи
№ 215 и № 109 в сградата на Община Севлиево с
административен адрес: гр. Севлиево, пл. Свобода
№ 1, всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за парцеларен план до кмета
на общината в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3112
5. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на подземно електрозахранване до имот с идентификатор 83497.34.5, м. Минев
геран, по КККР на землището на с. Шумата,
ЕКАТТЕ 83497, община Севлиево. Проектното
трасе на подземното електрозахранване започва
от съществуващ трафопост МТТ 7 „Шумата“
в имот с идентификатор 83497.32.6 – частна
собственост, м. Хаджийското, преминава през
имот с идентификатор 83497.26.101 – полски път,
м. Хаджийското, преминава през имот с идентификатор 83497.26.104 – местен път, м. Хаджийското, преминава през имот с идентификатор
83497.35.114 – полски път, м. Хаджийското, преминава през имот с идентификатор 83497.34.1 – нива,
частна собственост, м. Минев геран, и достига
до имот с идентификатор 83497.34.5 – нива,
собственост на възложителя, м. Минев геран,
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всички по КККР на землището на с. Шумата,
ЕКАТТЕ 83497, община Севлиево, и има обща
дължина – 507 м, и сервитут по 2,0 м от двете
страни на провода по цялото трасе. Проектите с
пълна текстова и графична част на парцеларния
план за трасе за подземно електрозахранване до
имот с идентификатор 83497.34.5, м. Минев геран,
по КККР на землището на с. Шумата, ЕКАТТЕ
83497, община Севлиево, са на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 215
и стая № 109 в сградата на Община Севлиево с
административен адрес: Севлиево, пл. Свобода
№ 1, всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за парцеларен план към
подробния устройствен план до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3113
1. – Община гр. Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 от ЗУТ, че на основание Заповед № РД-09-50
от 17.08.2016 г. на областния управител на област
Бургас е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
захранващ водопровод на водоснабдителна система
за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II
за с. Димчево, община Бургас, като елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за частта от трасето,
попадащо на територията на община Созопол.
Трасето на новопроектираното съоръжение е
проведено по имоти с НТП „За селскостопански,
горски, ведомствен път“ (30822.42.168 и 30822.44.4)
и по северната граница на ПИ 30822.44.12 с НТП
„За друг вид дървопроизводителна гора“. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 208 в сградата
на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени искания, предложения и възражения по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
3075
2. – Община Сопот на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 34 от 17.03.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Сопот, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Подземна оптична кабелна линия от
гр. Сопот до с. Анево и границата на община
Сопот с община Карлово“. Трасето на оптичната кабелна линия преминава през следните
поземлени имоти с кадастрални идентификатори:
В землището на гр. Сопот: 68080.4.510 – за път от
републиканската пътна мрежа – държавна частна
собственост, 68080.13.9; 68080.11.536; 68080.11.516;
68080.11.518 – местен път, публична общинска собственост. Общата дължина на проектния оптичен
кабел в землището и урбанизираната територия на
гр. Сопот е 1812 м и общият сервитут – 801 кв. м.
В землището на с. Анево: 00480.96.24; 00480.92.22;
00480.100.12 – селскостопански път, публична общинска собственост, 00480.100.10 – дере, публична
общинска собственост, 00480.88.9; 00480.87.22;
00480.87.23; 00480.86.18; 00480.86.9; 00480.85.21 – селскостопанск и път, п ублична общинска соб-
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ственост, 00480.85.25; 00480.106.27 – дере, публ и ч на общ и нск а собс т венос т, 0 0 480.10 6.26;
0 0480.74.26 – селскостопанск и път, п ублична
общинска собственост, и 00480.74.29 – за път от
републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост. Общата дължина на проектния
оптичен кабел в землището на с. Анево е 2409 м
и общият сервитут – 1177 кв. м. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред
Административния съд – Пловдив.
3120
170. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасета на водопровод и кабел НН за обект: Водоснабдяване на
поземлени имоти в местностите Данова поляна и
Вареницата, землища Трявна и Черновръх, община Трявна. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 207, ет. 2, в сградата на Община Трявна.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3161
13. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Резервно захранване на с. Кралево от водопровода, захранващ
гр. Търговище от язовир „Тича“, с който се засягат
поземлени имоти с идентификатори: 39390.76.8
и 39390.100.225 – общинска публична собственост; 39390.10.18 – държавна частна собственост;
39390.76.1, 39390.76.3, 39390.76.4, 39390.10 0.5,
39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.18 – частна
собственост, в землището на с. Кралево, община
Търговище. Информация по проекта се помества на интернет страницата на общината: www.
targovishte.bg, линк – Общинска администрация/
Oбяви и съобщения/Устройство на територията. Проектът може да бъде разгледан на ет. 1 в
сградата на Община Търговище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3159
50. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 100, взето
с протокол № 7 от 30.03.2020 г. на Общинския съвет – с. Ветрино, е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ
ІІ-107, V-107, ІІІ – общ, ІV – общ, V – общ, ІХ-106,
Х-106 в кв. 32, с. Момчилово. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Варна.
3126
97. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e
изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за канал дъждовни,
битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв. 81, до
поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091) по
кадастралната карта и кадастралните регистри
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на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово,
област Русе. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти с идентификатори
51977.13.104, 51977.13.105, 51977.14.118, 51977.14.119,
51977.14.120 по КККР за неурбанизирана територия
на земл ище с. Новград, като подробно описание на
имотите и сервитутите е отразено в приложения
регистър на засегнатите имоти, неразделна част
от ПУП – ПП. Проектът е изложен в сградата
на Община Ценово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Ценово.
3091

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Н. Хаджигенов от София срещу Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на министъра на
здравеопазването. Предмет на съдебен контрол е
Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на министъра
на здравеопазването, с която е допълнена Заповед
№ РД-01-124 от 13.03.2020 г., като е създадена нова
т. 9, гласяща: „Всички лица, които се намират
в закрити или на открити обществени места (в
т.ч. транспортни средства за обществен превоз,
търговски обекти, паркове, църкви, манастири,
храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са
длъжни да имат поставена защитна маска за лице
за еднократна или многократна употреба или друго
средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа,
шал и др.)“. По оспорването е образувано адм. д.
№ 3626/2020 г. по описа на Върховния административен съд, което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 20.07.2020 г. от 11 ч.
в първа зала на Върховния административен съд.
3163
Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 208/2020 г. по описа на Административния
съд – Варна, по постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Варна, против чл. 14 от
Наредба № 5 на Общинския съвет – гр. Белослав,
за определяне размера на местните данъци в
Община Белослав, изменена от Общинския съвет – гр. Белослав, с Решение № 620 по протокол
№ 49 от 11.07.2019 г. в оспорената част.
3114
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Районна прокуратура – Габрово, против чл. 17,
ал. 2 в частта „е по-висока между“, чл. 19, ал. 3
в частта „чл. 1 от приложение № 5“, чл. 46, ал. 1,
изр. трето, и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Габрово съгласно
чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, приета от Общинския
съвет – гр. Габрово, с Решение № 8 от 23.01.2011 г.,
изм. с Решение № 41 от 23.12.2019 г., по който
е образувано адм.д. № 111/2020 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
1.07.2020 г. от 10 ч.
3164
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, против
Наредба № 9 за реда и условията за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд на Общинския съвет – гр. Левски, по който
протест е образувано адм. д. № 165/2020 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
3156
Административният съд – Пловдив, ХХVIII
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че от Окръжна прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване на чл. 11,
ал. 1 и 2, чл. 40, чл. 41, ал. 1, 2 и 6, чл. 45,
ал. 1 и 2, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4, пр. 1
и чл. 58, ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община „Марица“, приета с Решение № 3, взето
с протокол № 1 от 31.01.2011 г. на ОбС при Община „Марица“, по което е образувано адм. д.
№ 671/2020 г. по описа на Административния
съд – Пловдив, XXVIII състав, със страни: протестиращ – Окръжната прокуратура – Пловдив;
от вет ник – Общинск и я т съвет п ри Община
„Марица“; контролираща страна – Окръжната
прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание за
10.06.2020 г. от 14,15 ч.
3115
Кърджалийският районен съд призовава Уорен Стопфорт, роден на 30.12.1981 г., гражданин
на ЮАР, без регистриран в Република България
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията
на PC – Кърджали, за получаване на препис от
исковата молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 49 по описа за 2020 г. на PC – Кърджали, в качеството му на ответник по предявения от Цвета
Димитрова Стопфорт от Кърджали, ул. Георги
Бенковски № 17, вх. Б, ет. 1, ап. 2, иск за развод по чл. 49, ал. 1 от СК, съединен с небрачни
искове за грижата и издръжката на родените от
брака деца. Ответникът да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3096
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 1 от ТЗ с определение № 195 от
8.04.2020 г. по т.д. № 23/2020 г. призовава кредиторите на „Булгар минерали – Стрелча“ (н),
ЕИК 200117532, да се явят в открито съдебно
заседание за разглеждане на искането по чл. 679,
ал. 1 от ТЗ – за отмяна на решение на събрание
на кредиторите на „Булгар минерали – Стрелча“ (н), взето на 7.02.2020 г., подадено от „Ватия
холдинг“ – АД, с ЕИК 175080698, със седалище
и адрес на управление гр. София, комплекс
„ЕСТЕ“, ул. Самоков № 28И, и Люба Андреева
Кожухарова – кредитори в производството по
т.д. № 66/2010 г. за несъстоятелност на „Булгар
минерали – Стрелча“ – АД. Заседанието ще се
проведе на 9.06.2020 г. от 10 ч. в сградата на Съдебната палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.
3125
Силистренският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ с определение № 102
от 23.04.2020 г. по т. д. № 23/2020 г. призовава
кредиторите на „Агромаркет“ – ЕООД, ЕИК
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118573624, да се явят в открито съдебно заседание
за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 от ТЗ
за отмяна решение на събрание на кредиторите
на „Агромаркет“ – ЕООД, взето на 19.02.2020 г.,
подадено от Националната агенция за приходите, с адрес на управление София, ул. Княз
Дондуков № 52, представлявана от Венцислава
Петкова – директор на дирекция „Държавни
вземания“, и „Витагрейн БГ“ с адрес София,
бул. Цар Освободител № 17 – като кредитори в
производството по т.д. № 156/2016 г. за несъстоятелност на „Агромаркет“ – ЕООД. Заседанието
ще се проведе на 1.07.2020 г. от 11 ч. в сградата
на Съдебната палата – Силистра, ул. Симеон
Велики № 31.
3095

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Гръцки Бизнес
Съвет в България – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.06.2020 г. в
18 ч. в София, пл. Света Неделя № 5, „София Хотел
Балкан“, при следния дневен ред: 1. разглеждане
и приемане отчета за дейността на управителния
съвет на сдружението за 2019 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през
2019 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2020 г.; 5. освобождаване на
член/ове от състава на управителния съвет; 6.
избор на нов/и член/ове на управителния съвет;
7. изменения на устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3116
5. – Управителният съвет на сдружение „Българо-германски форум“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
26.06.2020 г. в 11 ч. на адрес: 1614 София, Клуб
„Глория Палас – Дипломат“, кв. Горна баня,
бул. Никола Петков № 143, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2019 г.; 2.
приемане на доклада на лицензирания експертсчетоводител; 3. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2019 г.; 4. приемане на
решение за освобождаване от отговорност на
председателя на сдружението и членовете на
управителния съвет за дейността им през 2019 г.;
5. разглеждане на постъпила молба от Милена
Илиева Илиева – член на управителния съвет,
с искане за освобождаването є от длъжност и
отговорност като член на УС на сдружението за
периода от избирането є до освобождаването
є като член на УС; 6. вземане на решение за
промяна на адреса на управление на сдружението; 7. вземане на решение за промяна в устава
на сдружението с оглед промяна на адреса на
управление на сдружението; 8. приемане на
бюджета на сдружението за 2021 г. и приемане
на решение за дейността на сдружението през
2021 г.; 9. избор на лицензиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет
за 2020 г. на сдружението. Канят се членовете
на сдружението да вземат участие в работата
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на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 26.06.2020 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3148
70. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски клуб Юлен“ – Банско,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя
инициатива общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 25.06.2020 г. в 11 ч. в
Банско, ул. Пирин № 94, в офиса на сдружението,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на управителния съвет за 2019 г.; 2. приемане на
доклад за дейността на сдружението през 2019 г.,
изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
3. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2019 г.; 4. приемане на промени в
устава на сдружението; 5. избор на председател и
членове на управителния съвет на сдружението;
6. приемане бюджета на сдружението за 2020 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място при същия дневен ред в
12 ч. независимо от броя на присъстващите членове. Писмените материали са на разположение
на членовете в офиса на сдружението.
3097
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Шисей Кан“, Варна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 6.07.2020 г.
в 10 ч. по седалището и адреса на управление
на сдружението: Варна, ул. Владимир Димит
ров – Майстора № 3, ет. 3, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на нови членове в сдружението; предложение за
решение: общото събрание да вземе решение за
приемане на нови членове на сдружението според
постъпилите заявления; 2. приемане на решение за прекратяване на членството на членове
на сдружение с нестопанска цел „Шисей Кан“;
предложение за решение: общото събрание да
вземе решение за прекратяване на членството на
членове на сдружението; 3. приемане на решение
за освобождаване от длъжност и от отговорност
на досегашните членовете на управителния съвет и на неговия председател; предложение за
решение: общото събрание да приеме решение
за освобождаване от длъжност и от отговорност
на управителния съвет и на неговия председател;
4. приемане на решение за промяна в начина на
управление на сдружението, избор на нов управителен съвет/управител; предложение за решение:
общото събрание да приеме решение за промяна
в начина на управление, избор на нов управителен съвет/управител; 5. приемане на решение за
промяна на основните цели и дейности на СНЦ
„Шисей Кан“, както и средствата за постигането
им; предложение за решение: общото събрание
да приеме решение за промяна на основните
цели и дейности на СНЦ „Шисей Кан“, както
и средствата за постигането им; 6. приемане на
решение за промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; предложение за
решение: общото събрание да приеме решение
за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 7. приемане на решение за
изменение на устава на СНЦ „Шисей Кан“ във
връзка с взетите решения от общото събрание и
приемане на нов актуален устав; предложение за
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решение: общото събрание да приеме решение
за изменение на устава на СНЦ „Шисей Кан“
съобразно взетите решения на общото събрание
и да приеме нов устав; 8. приемане на годишния
финансов отчет за 2017 г., 2018 г., 2019 г., обявяването в търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ и доклад за дейността на сдружението;
предложение за решение: общото събрание да
вземе решение за приемане на годишния финансов
отчет за 2017 г., 2018 г., 2019 г., обявяването им в
търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и да
приеме доклад за дейността на сдружението; 9.
други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление всеки работен ден от 9
до 16 ч. Материалите ще се получават от членовете, респ. упълномощените лица, след надлежна
легитимация. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението събранието се отлага с един час на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
3184
5. – Управителният съвет на „Хебър“ МПК –
Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 11.06.2020 г. в
18 ч. в спортна зала „Васил Левски“, Пазарджик,
пл. Васил Левски № 5, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на финансов отчет за
2019 г.; 2. обсъждане и приемане на отчет за
работата на клуба за 2019 г.; 3. промяна в устава
на сдружението, изразяваща се в реда за свикване на общо събрание и броя на членовете на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет – избор на председател и секретар на управителния съвет. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове на
общото събрание да са се явили.
3182
6. – Управителният съвет на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 11.07.2020 г. в 10 ч. на адрес Пловдив,
бул. Димитър Менделеев № 12, Аграрен университет – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя за дейността на асоциацията за
2019 г. и приемане на годишния финансов отчет;
2. отчет на председателя на контролния съвет;
3. приемане на нови членове на асоциацията
и прекратяване на членството в асоциацията;
4. промени в правилника на асоциацията; 5.
промени в устава на асоциацията; 6. промени
в управителния съвет и контролния съвет; 7.
приемане на работна програма за работа на
асоциацията за 2020 г.; 8. приемане на финансов
план за 2020 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., при същия дневен ред и на същото
място. В случай че на 11.07.2020 г. извънредното
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положение в Република България не е отменено,
общото събрание на членовете на „Национална
развъдна асоциация по пчеларство“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ се свиква в първата
събота след отмяната на извънредното положение.
Събранието ще се проведе в 10 ч. на същия адрес при същия дневен ред. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
3183
462. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България (НАПОС – РБ)
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1
от устава на асоциацията свиква общо събрание
на 18.06.2020 г. в 14 ч. в заседателната зала на
парк-хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС на
НАПОС – РБ, за 2019 г. и за мандат 2015 – 2019 г.;
2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ, за
2019 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на НАПОС – РБ, за 2019 г.; 4. приемане бюджета
на НАПОС – РБ, за 2020 г.; 5. промяна в устава на
НАПОС – РБ; 6. удостояване със званието почетен
член на НАПОС – РБ; 7. избор на управителен и
контролен съвет на НАПОС – РБ; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 2 от устава на асоциацията общото
събрание ще се проведе в 15 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
3092
3. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по тенис на маса – РОКО“ – Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.06.2020 г. в 11 ч. в седалището на клуба в
Шумен, бул. Велики Преслав № 12, ет. 5, ап. 24,
при следния дневен ред: 1. прием на нови членове, освобождаване и заличаване на напуснали
членове; 2. отчет на УС за дейността на клуба
за 2019 г.; 3. приемане на ГФО за 2017, 2018 и
2019 г.; 4. приемане на промени в устава на
„СКТМ – РОКО“; 5. избор на нов управителен
съвет, председател и членове на УС; 6. други
(разни). Събранието се счита за законно, ако
присъстват най-малко половината от всички
членове. Ако не се явят толкова, събранието се
отлага с един час и се счита за законно колкото
и членове да са се явили.
3181
12. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб – Орел“, с. Лебница, област
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 29.07.2020 г. в
18 ч. в залата на Кметството – с. Лебница, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на сдружението и приемане на нови членове; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. приемане на
нов устава на сдружението; 4. разни.
3165
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