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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
електронното управление (обн., ДВ., бр. 46
от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от
2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98
от 2016 г., бр. 88 и 94 от 2018 г., бр. 94 и 102
от 2019 г. и бр. 69 и 85 от 2020 г.)
§ 1. В глава първа „а“ наименованието на
раздел I се изменя така: „Орган по осъществяване на политиката за електронно управление“.
§ 2. Член 7а се отменя.
§ 3. Член 7б се отменя.
§ 4. В чл. 7в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Министър
на електронното управление“.
2. Създава се ал. 1:
„(1) Министърът на електронното управление провежда държавната политика в областта
на електронното управление и в областта на
информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите
органи на изпълнителната власт.“
3. Досегашният текст става ал. 2 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Министърът на електронното управление:“;
б) в т. 1:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя така:
„провежда държавната политика в областта
на електронното управление, в т.ч.:“;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) информационните технологии и информационното общество;“
в) в т. 3 накрая се добавя „и стратегии в
областта на информационните технологии
и информационното общество и осигурява
изпълнението им“;

г) точка 13 се изменя така:
„13. реализира проекти със значение за
всички администрации в областта на елект рон но т о у п ра влен ие, и нформа ц ион н и т е
технологии и информационното общество;“
д) точка 21 се отменя;
е) създават се т. 24 – 30:
„24. подготвя проекти на международни
договори, по кои то Реп ублика Бъ лгари я
е страна, в областта на електронното управление, информационните технологии и
информационното общест во и осиг у рява
изпълнението на международните договори
в тези области;
25. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на
електронното управление, информационните
технологии и информационното общество,
свързани с членството є в Европейския съюз
и в международни организации, включително като представлява Република България в
международните организации в областта на
електронното управление, информационните
технологии и информационното общество;
26. подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронното управление,
информационните технологии и информационното общество;
27. участва в работата на меж дународните организации по стандартизация и в
техническите комитети по стандартизация в
Република България, имащи отношение към
електронното управление, информационните
технологии и информационното общество;
28. утвърждава инвестиционни програми
и проекти в съответствие с приоритетите в
областта на електронното управление, информационните технологии и информационното
общество;
29. осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на
проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронното
управление, информационните технологии и
информационното общество;
30. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт.“
§ 5. В чл. 7г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Председателят на агенцията“ се заменят с „Министърът на електронното управление“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „председателя на агенцията“ се заменят с „министъра
на електронното управление“.
§ 6. В чл. 17, ал. 2 думите „Държавната
агенци я „Елект ронно у правление“ се заменят с „Министерството на електронното
управление“.
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§ 7. В чл. 57, ал. 1 думите „председателя на
Държавната агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
§ 8. В чл. 60б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министърът на
електронното управление“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „страниците на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят със „страницата на Министерството на
електронното управление“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. В останалите текстове на закона думите:
1. „Държавна агенция „Електронно управ
ление“ и „агенцията“ се заменят с „Министерство на електронното управление“;
2. „председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“, „председателят
на Държавната агенци я „Електронно у правление“ и „Председателят на агенцията“
се заменят с „министърът на електронното
у п ра вление“, а д у м и т е „п редседат ел я на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от
влизането му в сила.
§ 11. (1) Държавна агенция „Електронно
управление“ към Министерски я съвет се
закрива.
(2) Министерският съвет създава ликвидационна комисия, която в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон урежда
отношенията, свързани със закриването, включително се разпорежда с активите, пасивите,
регистрите, базите данни, архива, другите
права и задължения на закритата агенция,
както и урежда трудовите и служебните правоотношения със служителите.
(3) Правомощията на председателя и на
заместник-председателите на Държавна агенция „Електронно управление“ се прекратяват
от датата на влизане в сила на този закон.
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(4) До привеж дането в съответствие с
този закон на устройствения правилник на
Министерството на електронното управление
правомощията на министъра на транспорта
и съобщенията в областта на информационните технологии се изпълняват от него по
досегашния ред.
§ 12. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
20 0 8 г.; Решен ие № 3 на Конс т и т у ц ионния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм.,
бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 42 от 2009 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5
от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8,
13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от
2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г., бр. 68,
98 и 110 от 2020 г. и бр. 9 и 15 от 2021 г.)
в чл. 102г, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра
на електронното управление“.
§ 13. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от
2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение
№ 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20
от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102
от 2018 г., бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г.,
бр. 88 и 107 от 2020 г., бр. 36 от 2021 г.; Решение
№ 5 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 37
от 2021 г.; Решение № 9 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 58 от 2021 г.) в чл. 213а,
ал. 2 думите „Държавна агенция „Електронно
управление“ и „председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
съответно с „Министерството на електронното
управление“ и „министъра на електронното
управление“.
§ 14. В Закона за киберсигурност (обн., ДВ,
бр. 94 от 2018 г.; изм., бр. 69 и 85 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 2 думите „заместник министърпредседател, определен от министър-председателя“ се заменят с „министърът на електронното управление“;
б) в ал. 3:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. министърът на транспорта и съобщенията;“
бб) създава се т. 8а:
„8а. министърът на електронното управ
ление;“
вв) точка 15 се отменя.
2. В чл. 12:
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а) заглавието се изменя така: „Министър
на електронното управление“;
б) текстът преди т. 1 се изменя така: „Министърът на електронното управление:“.
3. В чл. 13, ал. 2, т. 3 в текста преди буква
„а“ след думите „министъра на вътрешните
работи“ се поставя запетая, а думите „и председателите на Държавна агенция „Национална
сигурност“ и Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра на
електронното управление и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
4. Навсякъде в закона думите „председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“ и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с
„министъра на електронното управление“ и
„Министерството на електронното управление“, а думите „председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
с „министърът на електронното управление“.
§ 15. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.,
бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24,
30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104
от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 15б, ал. 3 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
2. В чл. 43:
а) в ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“;
б) в ал. 2, т. 4 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
3. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция „Електронно управление“ се
заменят с „Министерството на електронното
управление“.
§ 16. В Закона за достъп до пространствени
данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм., бр. 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 от 2015 г.,
бр. 50 от 2016 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 23:
а) в текста преди т. 1 думите „председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“ се заменят с „министърът на
електронното управление“;
б) точка 1 се отменя.
2. Навсякъде в закона думите „председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“, „председателя на Държавна аген-
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ция „Електронно управление“ и „Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
съответно с „министърът на електронното
управление“, „министъра на електронното
управление“ и „Министерството на електронното управление“.
§ 17. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и
94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г.,
бр. 28, 51, 62, 69 от 2020 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101
от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г. и бр. 20
от 2021 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“;
б) в ал. 2 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „министърът на транспорта
и съобщенията“, a думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“;
в) в ал. 4 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ с заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията“.
2. В глава трета наименованието на раздел ІІІ се изменя така: „Министър на транспорта и съобщенията“.
3. В чл. 15 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министърът на
транспорта и съобщенията“, а думите „и в
областта на информационното общество“ се
заличават.
4. В чл. 16:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министърът
на транспорта и съобщенията“;
б) в т. 1 думите „и в областта на информационното общество“ се заличават;
в) в т. 4 думите „и информационното общество“ се заличават;
г) в т. 5 думите „и информационното общество“ се заличават;
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д) в т. 6 думите „управлението на електронните съобщения и информационното общество“ се заменят с „електронните съобщения“;
е) в т. 8 думите „и информационното общество“ се заличават;
ж) в т. 11 в началото се добавя „реализира“
и се поставя запетая, а думите „информационното общество и“ се заличават;
з) в т. 12 думите „и информационното
общество“ се заличават.
5. В чл. 17, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „Министърът
на електронното управление“.
6. В чл. 19, ал. 1 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление“.
7. В чл. 40, ал. 5 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията, Министерството
на електронното управление“.
8. В чл. 51, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „Министерството
на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление“.
9. В чл. 182, ал. 5 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията и министъра на
електронното управление“.
10. В чл. 244а, ал. 3 след думите „Министерството на отбраната“ се добавя „Министерството на електронното управление“,
а думите „Държавна агенция „Електронно
управление“ се заличават.
11. В чл. 300, ал. 2 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
12. В чл. 303, ал. 1 думите „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министърът на електронното
управление“.
§ 18. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 94
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 96 от 2020 г.)
в чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министърът на
електронното управление“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
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съобщенията“ се заменят с „Министерството
на електронното управление“.
§ 19. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм.,
бр. 50 и 101 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14
от 2018 г., бр. 1, 58 и 94 от 2019 г. и бр. 60 от
2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 5 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
2. В чл. 9, ал. 1, изречение първо думите
„Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „Министерството на електронното
управление“, а изречение второ се заличава.
3. В чл. 18 думите „председателя на Държавна агенци я „Елект ронно у правление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
4. В чл. 42 думите „председателя на Държавна агенци я „Елект ронно у правление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
§ 20. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от
2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от
2014 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 17 и 94 от 2019 г. и
бр. 88 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „Регламент (ЕС)
№ 211/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ, L 65/1 от 11 март
2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 211/2011“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2019/788 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (ОВ, L 130/55 от
17 май 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2019/788“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „чл. 2, т. 1
от Регламент (ЕС) № 211/2011“ се заменят с
„Регламент (ЕС) 2019/788“.
3. В чл. 53а:
а) в а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е С )
№ 211/2011“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2019/788“;
б) в ал. 3 думите „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ се
заменят с „министърът на електронното управление“, а думите „Регламент (ЕС) № 211/2011“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/788“;
в) в ал. 4 думите „председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
с „министъра на електронното управление“,
а думите „Регламент (ЕС) № 211/2011“ се
заменят с „Регламент (ЕС) 2019/788“;
г) в ал. 8 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съоб-
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щенията“ се заменят с „министърът на електронното управление“, а думите „Регламент
(ЕС) № 211/2011“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2019/788“;
д) в ал. 9 думите „чл. 6 от Регламент (ЕС)
№ 211/2011“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2019/788“.
§ 21. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от
2010 г.; изм., бр. 59 от 2010 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 101 от
2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.,
бр. 50 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от
2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 9, ал. 2 думите
„председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят с „министъра
на електронното управление“.
§ 22. В Закона за противодействие на тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм., бр. 51
и 69 от 2020 г. и бр. 20 от 2021 г.) в чл. 41,
ал. 3 думите „председател я на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
с „министъра на електронното управление“.
§ 23. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр, 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13
от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63,
65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77
от 2018 г., бр. 17, 19, 29, 64 и 83 от 2019 г.,
бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от
2021 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43
от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 360б, ал. 1 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
2. В чл. 360е, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“ се заменят с „министъра на електронното управление“.
§ 24. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98
и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от
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2019 г., бр. 38, 69 и 109 от 2020 г. и бр. 16, 23
и 25 от 2021 г.) в чл. 40, ал. 2 в текста преди
т. 1 думите „Председателят на Държавната
агенция „Електронно управление“ се заменят
с „Министърът на електронното управление“.
§ 25. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.;
изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 97
от 2016 г., бр. 21 от 2018 г. и бр. 17, 24, 34, 45 и
101 от 2019 г.) в чл. 3, ал. 3 думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
електронното управление“.
§ 26. В Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 20 от 2021 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 2 думите „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министъра на транспорта и съобщенията и
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, съгласувано с министъра
на електронното управление“.
2. В чл. 89, ал. 1 думите „министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „министърът на
транспорта и съобщенията“.
3. Навсякъде в закона думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта и съобщенията“.
§ 27. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 41 от
2019 г.) в чл. 8, ал. 3 думите „заместникминистър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ се заменят със
„заместник-министър на транспорта и съобщенията, заместник-министър на електронното
управление“.
§ 28. В Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм.,
бр. 94 от 2018 г. и бр. 69 от 2020 г.) в чл. 8,
ал. 3 се създава т. 4а:
„4а. министърът на електронното управ
ление;“.
§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 16 февруари 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
976
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7

УКАЗ № 60
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

УКАЗ № 58

ПОС ТА НОВЯВА М:

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

Назначавам Мария Павлова ЦоцорковаКаймакчиева – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Южна Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Зимбабве със седалище в гр. Претория,
Република Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Рак итово, област Пазард ж ик, на
3 юли 2022 г.
Издаден в София на 16 февруари 2022 г.

960

Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

Издаден в София на 16 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков

УКАЗ № 59
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм.,
бр. 17 и 37 от 2013 г.; попр., бр. 40 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2014 г.; изм., бр. 26 и 53
от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2017 г.; доп., бр. 36 и 101 от 2018 г.; изм.,
бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2019 г.
и бр. 59 от 2021 г.), в приложението към т. 1,
раздел 5.1. „Длъжности в щабове и структури
на международни организации“, ред 33б се
заличава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
990

Подпечатан с държавния печат.
991

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ПМ
от 17 февруари 2022 г.
Председателят на Конституционния съд
на Република България на основание чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 11, ал. 1 и ал. 3, предл. първо
от Закона за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратен поради изтичане на
определения срок мандата на съдията от Конституционния съд – Гроздан Николов Илиев,
избран от Народното събрание, считано от
1 март 2022 г.
В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона
за Конституционен съд определението да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Павлина Панова
983
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
за определяне на условията и реда за назна
чаване на български и чуждестранни гражда
ни в съвместните структури и за определяне
на системата за осъществяване на първо ниво
на контрол по програмите за териториално
сътрудничество на Европейск и я съюз, в
които Република България участва за периода
2021 – 2027 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Раздел I
Съвместни структури за подпомагане на из
пълнението на програмите за европейско тери
ториално сътрудничество, в които Република
България участва за периода 2021 – 2027 г.
Ч л. 1. При спа зва не на ра зпоредби т е
на чл. 46, т. 2 от Регламент (ЕС) 2021/1059
на Европейския парламент и на Съвета от
24 юни 2021 г. относно специфични разпоредби
за целта на европейското териториално сът
рудничество (INTERREG), с подкрепата на
Европейския фонд за регионално развитие и
инструменти за външно финансиране, Управ
ляващият орган по всяка една програма за териториално сътрудничество, след консултация
с държавите членки и когато е приложимо, с
трети държави, участващи в дадена програма
Интеррег, създава съвместен секретариат,
като персоналът отчита партньорството по
програмата. Един или повече клонове на съвместния секретариат (информационни звена)
могат да бъдат създадени в една или повече
страни партньори, за да изпълняват задачите
си по-близо до потенциалните бенефициенти
и заинтересовани страни. Съвместни секретариати и техни клонове/звена подпомагат
Управляващия/Националния орган, както
и Комитета за наблюдение при изпълнение
на фу нк циите им, извършват техническ и
мониторинг на проекти, оказват съдействие
и подкрепа за намиране на партньорства,
осигуряват обучения и указанията в процеса
на изпълнение и др.
Чл. 2. За осигуряване изпълнението на
функциите на съвместните структури – съвместни секретариати и техни клонове/информационни звена за подпомагане на изпълнението на програмите за териториално
сътрудничество на Европейския съюз, в кои
то Република България участва за периода
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2021 – 2027 г., министърът на регионалното
развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице сключва
трудови договори с български и чуждестранни
граждани извън утвърдената численост на персонала на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 3. (1) Подборът на лица по реда на чл. 2
се извършва при условия и по ред, определени с методика, одобрена от министъра на
регион алното развитие и благоустройството
или от упълномощено от него длъжностно
лице, при спазване на разпоредбите за назначаване на служители по действащото трудово
законодателство.
(2) Чуждестранни граждани се назначават
в съвместните секретариати и в клоновете/
звената към тях, разположени на територията
на Република България, съгласно постигнатите
договорености между държавите – участнички
в програмите за териториално сътрудничество
на Европейския съюз, в подписаните от тях
меморандуми за разбирателство и при спазване на условията на ал. 1.
Чл. 4. За лицата, които се назначават по
реда на чл. 2, се разработват длъжностни
характеристики, които се утвърждават от
министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 5. Средствата за работна заплата и за
осигурителните вноски на служителите, наз
начени в съвместните структури по чл. 1, се
планират, осигуряват и отчитат по бюджета на
Техническата помощ по съответната програма
за териториално сътрудничество.
Чл. 6. Броят на слу ж ителите, наети в
съвместните структу ри по чл. 1, както и
числени промени в състава им, следва да
бъдат утвърждавани с решение на съответния
Комитет за наблюдение по дадена програма
за териториално сътрудничество.
Раздел II
Система за осъществяване на първо ниво на
контрол по програмите за европейско тери
ториално сътрудничество, в които Република
България участва за периода 2021 – 2027 г.
Чл. 7. (1) За осигуряване на първо ниво
на контрол на програмите за европейско териториално сътрудничество, в съответствие
с чл. 46, т. 3 от Регламент (ЕС) 2021/1059
(INTERREG) на Европейския парламент и
на Съвета от 24 юни 2021 г., министърът на
регионалното развитие и благоустройството
или упълномощено от него длъжностно лице
определя структурата и лицата за извършване
на първо ниво на контрол за българските
партньори.
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(2) По преценка на министъра на регионалното развитие и благоустройството или
на упълномощено от него длъжностно лице
възлагането се осъществява:
1. при спазване на изискванията на приложимото законодателство в област та на
обществените поръчки, и/или
2. по реда на действащото трудово законодателство.
(3) По многонационалните програми за
териториално сътрудничество, по които разходите за първо ниво на контрол са за сметка на бенефициентите, изборът на лица за
осъществяване на първо ниво на контрол се
извършва при условия и по ред, определени
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от упълномощено от
него длъжностно лице.
Чл. 8. (1) За възлагане изпълнението на
първо ниво на контрол по чл. 7, ал. 2, т. 2
министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него
длъжностно лице сключва трудови договори
с български граждани извън утвърдената численост на персонала на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
(2) Подборът на лица по ал. 1 се извършва
при условия и по ред, определени с методика,
одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице, при спазване
на разпоредбите за назначаване на служители
по действащото трудово законодателство.
(3) За лицата, които се назначават по
реда на ал. 1, се разработват длъжностни
характеристики, които се утвърждават от
министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 9. Средствата за работна заплата и за
осигурителните вноски на служителите, назначени по чл. 8, ал. 1, се планират, осигуряват и
отчитат по бюджета на Техническата помощ
на съответната програма за териториално
сътрудничество.
Раздел III
Назначаване/наемане на допълнителен пер
сонал за подпомагане на Управляващия/
Националния орган на програмите за евро
пейско териториално сътрудничество, в кои
то Република България участва за периода
2021 – 2027 г.
Чл. 10. За осигуряване на координация
и управление на новите инструменти за изпълнение на програмите Интеррег, а именно
трансгранични стратегии за интегрирани
инвестиции за териториално развитие (съг

ВЕСТНИК
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ласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/1059
(INTERREG) на Европейския парламент и
на Съвета от 24 юни 2021 г.) и инструменти
за финансиране на малки проекти (фонд за
малки проекти съгласно чл. 25 от Регламент
(ЕС) 2021/1059 (INTERREG) на Европейския
парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г.), се
назначава допълнителен персонал за подпомагане на Управляващия/Националния орган
на програмите за европейско териториално
сътрудничество, в които Република България
участва за периода 2021 – 2027 г.
Чл. 11. За изпълнение на новите функции
на Управляващия/Националния орган, посочени в чл. 10, министърът на регионалното
развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице сключва
трудови договори с български граждани извън утвърдената численост на персонала на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 12. Подборът на лица по реда на чл. 11
се извършва при условия и по ред, определени с методика, одобрена от министъра на
регион алното развитие и благоустройството
или от упълномощено от него длъжностно
лице, при спазване на разпоредбите за назначаване на служители по действащото трудово
законодателство.
Чл. 13. За лицата, които се назначават по
реда на чл. 12, се разработват длъжностни
характеристики, които се утвърждават от
министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 14. Средствата за работна заплата и
за осигурителните вноски на служителите,
назначени по чл. 11, се планират, осигуряват
и отчитат по бюджета по Техническата помощ
на съответната програма за териториално
сътрудничество.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с т. 11 от Решение № 712
на Министерския съвет от 6 октомври 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
982

С Т Р.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА
МИНИСТЕРСТВО
ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG code)

НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

(приети
Резолюция MSC.442(99)
Комитета
по морска
безопасност
на code)
Изменения
на с
Международния
кодекс за на
превоз
на опасни
товари
по море (IMDG
Международната
морска
организация
на 24
май 2018 г.на Международната
(Приети с Резолюция
MSC.442(99) на
Комитета
по морска
безопасност
В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска
организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.122(75), с която прие Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море ("IMDG code"), станал задължителен за
прилагане съгласно глава VII от Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. ("Конвенцията"),
Като отбелязва също член VIII (b) и правило VII/1.1 от Конвенцията относно
процедурата за изменение на Кодекса IMDG,
Като взема предвид, на деветдесет и деветата си сесия, измененията на
Кодекса IMDG, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква
b), i) от Конвенцията,
1
Приема в съответствие с член VIII (b) (iv) от Конвенцията,
измененията на Кодекса IMDG, чийто текст е изложен в приложението към
настоящата резолюция;
2
Определя в съответствие с член VIII(b)(vi)(2)(bb) от Конвенцията, че
споменатите изменения се считат за приети на 1 юли 2019 г., освен ако преди
тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията
или от договарящите правителства, комбинираният търговски флот, на които
съставлява не по-малко от 50% от брутния тонаж на световния търговски флот,
са уведомили за възраженията си срещу измененията;
3
Приканва договарящите правителства по Конвенцията да
отбележат, че в съответствие с член VIII (b) (vii) (2) от Конвенцията измененията
влизат в сила на 1 януари 2020 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4
Приема, че договарящите правителства по Конвенцията могат да
прилагат горепосочените изменения изцяло или частично, на доброволни
начала, от 1 януари 2019 г.;
5
Изисква Генералният секретар, за целите на член VIII, буква b), v)
от Конвенцията, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста
на измененията, съдържащи се в приложението, до всички договарящи
правителства към Конвенцията;
6
Изисква също Генералният секретар да предаде копия от
настоящата резолюция и нейното приложение на членовете на Организацията,
които не са договарящи правителства по Конвенцията.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конвенции

2

преди

Добавя се ново Правило 1 със съответните бележки под линия, както следва:

В рамките на съществуващото заглавие се добавя нова глава,
съществуващото Правило 1, озаглавена „Глава 1 — Общи положения“ .

(MARPOL) Анекс III
Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозвани по море
в опакован вид

1.1.2.2 Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

1.1.2

Глава 1.1
Общи положения

Одитен стандарт “ е Кодексът за прилагане.

3

Страните прилагат разпоредбите на Кодекса за прилагане при изпълнение на
задълженията и отговорностите си, съдържащи се в Анекса.

Правило 10
Приложение

“Глава 2 - Проверка на съответствието с разпоредбите на Анекса

Преди допълнението към Анекс III (Критерии за идентифициране на вредни
вещества в опакована форма) се добавя нова глава 2 със съответната бележка
под линия:

Съществуващите правила от 2 до 8 се преномерират от 3 до 9.

В преномерираното правило 2, “Приложение”, съществуващият параграф 1 с
подпараграфи 1.1 и 1.2 се заличават. Съществуващите параграфи 2, 3, 4 и 5 се
преномерират съответно.

Последващите правила се преномерират съответно в настоящия подраздел.

Виж Рамка и процедури за одитната схема на държавите-членки на ММО (Резолюция А.1067 (28)).“

* Виж Кодекс IMDG (Резолюция MSC.122(75), с измененията.)
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ЧАСТ 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДЕФИНИЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Заглавието на глава 6.8, се изменя на "Разпоредби за ППС цистерни и ППС за превоз на
сгъстен газ"

В заглавието на глава 6.1 се заличава "(с изключение на веществата от клас 6.2)".

Подзаглавието на глава 5.3.2 се изменя така: “Маркиране".

Заглавието на глава 5.3 се изменя така: “Поставяне на знаци и маркиране на товарните
транспортни средства и контейнерите за насипни товари".

Подзаглавието 4.2.6 се изменя така: „Допълнителни разпоредби за използването на ППС
цистерни и ППС за превоз на газ“.

5
Кодекс за прилагане е Кодексът за прилагане на инструментите на ММО
(III Кодекс), приет от Организацията с Резолюция А.1070(28).

4
Одитна схема“ е схемата за одит на държавите-членки на ММО,
създадена от Организацията, предвид разработените от нея насоки.

3
Одит е систематичен, независим и документиран процес за получаване
на одитни доказателства и за обективно оценяване, за да се определи степента,
до която са изпълнени критериите за одит.

Съдържанието на глава 2.8 се изменя, както следва:

“2.8.1 Определение, общи разпоредби и свойства
2.8.2
Общи разпоредби за класификация
2.8.3
Определяне на група за опаковане на вещества и смеси
2.8.4
Алтернативни методи за определяне на опаковъчни групи за смеси:
поетапен подход
2.8.5
Вещества, които не се приемат за транспорт“

2
Опакована форма е форма на съдържание за определените като вредни
вещества в Кодекса IMDG.

1
Вредни вещества са веществата, които са идентифицирани като морски
замърсители в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG
Code)* или които отговарят на критериите в допълнението към този Анекс.

За целите на този Анекс:

"Правило 1
Дефиниции

Въвежда се нов ред за “2.0.6 класификация на артикули представляващи опасни товари,
НЕОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН (N.O.S)".

Съдържание

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG code)
(ИЗМЕНЕНИЕ 39- 18)
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Дефиниции

GHS:

Свързани кодекси и публикации, които могат да бъдат подходящи за
специфично обучение за функцията

Мерки за опасни товари с тежки последици

Специални разпоредби за сигурност за опасни товари с тежки последици

5

1.4.3.2.1 Накрая се вписва следната бележка:
Забележка: В допълнение към разпоредбите за сигурност на настоящия кодекс,
компетентните органи могат да прилагат допълнителни разпоредби за сигурност
по време на превоза, по причини, различни от безопасността на опасни товари. За
да не се възпрепятства международния и мултимодален транспорт с различни
знаци за сигурност на взривните вещества, се препоръчва такива знаци да бъдат

1.4.3.2

1.4.3.1.5 Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.

1.4.3

Глава 1.4
Мерки за сигурност

1.3.1.7.2 Добавя се думата “ревизирана” преди думата “извънредна “ и се изтрива “с
измененията" в края.

1.3.1.7

В таблицата, колона “Указания за опаковане на товарни транспортни средства” се заменя с
“Кодекс CTU".

В таблицата, във функция 3 “Обозначете с маркировка, етикет или табела опасните
товари”,в колоната за “Изисквания към специфичното обучение“, в първия абзац,
„риск“ се заменя с „опасност“.
1.3.1.6 Примерна таблица, описваща разделите от Кодекс IMDG или други съответни
инструменти, които могат да бъдат използвани в обученията за превоз на
опасни товари

Препоръчително обучение на бреговия персонал, участващ в превоза на
опасни товари съгласно Кодекс IMDG

1.3.1.5

ВЕСТНИК

4

заменя се „шестия“ със „седмия“ и „ST/SG/AC.10/30/Rev.6“ с "ST/SG/AC. 10/30/Rev.7".

Изменят се следните определения, както е посочено по-долу:
Животински материал: заменя се "или храни от животински произход" с "храни или
фуражи, получени от животни".

Дефиниции, мерни единици и съкращения

Глава 1.2

Критериите се основават на тези, разработени от Глобалната хармонизирана система за
класифициране и етикетиране на химикали (GHS) на Организацията на обединените
нации, с измененията. За определенията на акронимите или термините, използвани в
настоящото допълнение, вижте съответните параграфи от Кодекс IMDG.“

Виж. Клас 7, както е определен в глава 2.7 от Кодекс IMDG.

“По смисъла на Анекса вещества, различни от радиоактивни материали,*,
идентифицирани по някой от следните критерии, са вредни вещества^

Заглавието на допълнението се заменя със следните бележки под линия:

Допълнение към Анекс III
Критерии за идентифициране на вредни вещества в опакована форма

Обучение на бреговия персонал

1.3.1

ДЪРЖАВЕН

1.2.1

.2 провежда периодично, като се вземат предвид насоките, разработени
от Организацията.

Глава 1.3
Обучение

В определението на EmS, се добавя думата "ревизирана" преди думата "извънредна".

.1 базира на цялостен график, разработен от генералния секретар на
Организацията, като се вземат предвид насоките, разработени от
нея; и

Списък на съкращенията

1.2.3

Одитът на всички страни се:

Добавя се следното ново определение:
“Цистерна от тип 9 на ММО “ означава ППС с прибори за превоз на сгъстен газ
от клас 2, с елементи, свързани помежду си чрез рамка, трайно прикрепена към
шаси, което е оборудвано с елементи от сервизно оборудване и структурно
оборудване, необходимо за транспортиране на газове. Приборите са цистерни,
тръби и касети с бутилки, предназначени за транспортиране на газове, както е
определено в 2.2.1.1."

Течности: в бележката под линия се заменя “ECE/TRANS/225 (Sales № E.14.VIII.1)" с
“ECE/TRANS/257 (Sales № E. 16. VIII 1)".
Ръководство за изпитвания и критерии: след “ST/SG/AC.10/11/Rev.6” се вписва “и
Измен.1".
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* Виж Рамка и процедури за одитната схема на държавите-членки на ММО (Резолюция А.1067 (28)).“ "

4

3
Всяка страна носи отговорност за улесняване на провеждането на одита и
изпълнението на програма от действия за отстраняване на констатациите въз
основа на насоките, разработени от Организацията.*

2
Генералният секретар на Организацията отговаря за администрирането
на схемата за одит въз основа на насоките, разработени от Организацията.

1
Всяка страна подлежи на периодични одити от организацията в
съответствие със стандарта за одит, за да провери съответствието с Анекса и
неговото прилагане.

Правило 11
Проверка на съответствието

С Т Р.
БРОЙ 15

Радиоактивен материал, притежаващ други опасни свойства

0

Отговорности

2

ООН номера и официални транспортни наименования

3

Класифициране на вещества, смеси и разтвори с множество опасности

4

4

2.0.

2.0.

Добавя се нова разпоредба 2.0.4.3, както следва:

Транспортиране на мостри

6

2.0. 3.1 В края на първото изречение се добавя „или да се определи подходящо вписване
за изделия, съдържащи опасни товари N.O.S. (ООН 3537—3548, вж. 2.0.6)“.

(по характеристиките на опасност)

2.0.

2.0. 2.10 Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.

2.0. 2.5.3 Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.

добавени опасности“.

2.0. 2.2 Във втори параграф „евентуални добавени рискове“ се заменя с „евентуални

2.0.

7

2.0.6.1 Артикули, съдържащи опасни товари, могат да бъдат класифицирани по
друг начин, както е предвидено в настоящия кодекс, под официалното
транспортно наименование за опасните товари, които те съдържат, или в
съответствие с настоящия раздел. По смисъла на настоящия раздел
“артикули” означава машини, апарати или други устройства, съдържащи
един или повече опасни товари (или остатъци от тях), които са неразделна
част от артикула, необходими за неговото функциониране, и които не
могат да бъдат отстранени за целите на транспорта. Вътрешната опаковка
не трябва да бъде артикул.
2.0.6.2 Такива артикули могат да съдържат също така и батерии. Литиевите батерии,
които са вграден елемент в артикула трябва да бъдат от тип, за който е
доказано, че отговаря на изискванията за изпитване от Ръководството за
изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3, с изключение на случаите,
когато в него са монтирани предварително произведени прототипни
батерии или батерии от къса производствена серия, състояща се от не
повече от 100 батерии. Когато литиева батерия, монтирана в даден
артикул, е повредена или дефектна, тя трябва да бъде отстранена.

“ 2.0.6 Класификация на артикули представляващи опасни товари, N.O.S.
Забележка: За артикули, които нямат съществуващо транспортно
наименование и които съдържат само опасни товари в рамките на
разрешените ограничени количества, посочени в колона 7а от Списъка на
опасните товари, вижте ООН 3363 и специалната разпоредба 301 от глава
3.3.

ДЪРЖАВЕН

добавени опасности“.

2.0. 1.6 В края на изречението „евентуални добавени рискове“ се заменя с „евентуални

Добавя се нова разпоредба 2.0.6 както следва:

Транспортиране на отпадъци

„евентуални добавени опасности“.

Класове, категории (подразделения), групи за опаковане
2.0.5

1

“2.0.4.3 Проби от енергийни материали за целите на изпитването
2.0.4.3.1
Проби от органични вещества, от функционални групи, изброени в
таблици A6.1 и/или A6.3 в допълнение 6 (Процедури за проверка) на
Наръчника за изпитвания и критерии, могат да се транспортират
съгласно ООН 3224 (самоактивиращо се твърдо вещество тип C) или
ООН 3223 (самоактивираща се течност тип C), според случая, от клас
4.1, при условие че:
.1 пробите не съдържат:
известни експлозиви;
вещества, показващи експлозивни ефекти при изпитването;
съединения, направени с цел получаване на практически
експлозивен или пиротехнически ефект; или
компоненти, състоящи се от синтетични прекурсори за
получаване на взривни вещества;
.2 за смеси, комплекси или соли на неорганични оксидиращи вещества от
клас 5.1 с органичен(ни) материал(и), концентрацията на
неорганичното оксидиращо вещество е:
по-малка от 15 %, по маса, ако са определени в група на
опаковане I (висока опасност) или II (средна опасност); или
по-малка от 30 %, по маса, ако са определени в група на
опаковане III (ниска опасност);
.3 наличните данни, не позволяват по-точно класифициране;
.4 пробата не е опакована заедно с други товари; и
.5 пробата е опакована в съответствие с инструкциите за опаковане P520
и специалните разпоредби за опаковане PP94 или PP95 от
4.1.4.1, според случая.“

2.0. 1.5 В края на последното изречение „евентуални добавени рискове“ се заменя с

2.0.

опасности“.

2.0. 0.2 във втори абзац „евентуални добавени рискове“ се заменя с „евентуални добавени

2.0.

Глава 2.0
Въведение

ЧАСТ 2
КЛАСИФИКАЦИЯ

1.5.5.1 Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.

1.5.5

Общи мерки относно радиоактивен материал

Глава 1.5

оформени в съответствие с международно съгласуван стандарт (напр. Директива
2008/43/ЕО на Комисията на Европейския съюз).“

БРОЙ 15
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3

2.1.1

Определения и общи разпоредби

Глава 2.1
Клас 1 — Експлозиви

Евентуалните добавени опасности трябва да са показателни за
първичната опасност, която представляват другите опасни товари,
съдържащи се в артикула. Когато в артикула има само едно опасно
вещество, допълнителната(ите) опасност(и), ако има такава(ива), е(са)
допълнителната(ите) опасност(и), посочена(и) в колона 4 от списъка на
опасните товари. Ако артикулът съдържа повече от едно опасно вещество
и те биха могли да реагират опасно едно с друго по време на превоза,
всяко от тях трябва да бъде затворено поотделно (виж 4.1.1.6).“

Процедура за класифициране

8

Заменя се „риск“ с „опасност“.

Определяне на опаковъчна група

Клас 3 - Запалими течности

не са опасни за околната среда или са опасни за околната среда,
транспортирани в единични или комбинирани опаковки, съдържащи
нетно количество за една единична или вътрешна опаковка от 5 литра
или по-малко, при условие че опаковките отговарят на общите
разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8;

-

9

не са токсични или корозивни;

-

“2.3.2.5 Вискозни течности, които:
Имат температура на възпламеняване 23°C или повече и по-ниска
или равна на 60°C;

Заменя се разпоредба 2.3.2.5, както следва:

В параграф .4, изразът “30 литра” се заменя с израза “450 литра”.

2.3.2.2
2.3.2.5

Заменя се “риск(ове)" с "опасност(и)" два пъти.

2.3.2.1.2

2.3.2.1.1 Заменя се „риск“ с „опасност“.

2.3.2.1

2.3.2

в първото изречение „риск“ се заменя с „опасност“.

2.2.3.3

Глава 2.3

Газови смеси

2.2.3

ВЕСТНИК

Бележка 2: „Възпламенителен състав“ в настоящата таблица се отнася за
пиротехническите вещества в прахообразна форма или като пиротехнически
изделия, представени във фойерверките, които се използват във водопади, или за
звуков ефект или като заряд за избухване или задвижващ заряд, освен ако:

2.1.3.5
Определяне на фойерверките към подкласовете опасност
2.1.3.5.1.1 Думите “даващи положителен резултат, когато се изпитва за възпламенителен
състав с едно от HSL изпитванията в допълнение 7 към Ръководството за изпитвания и
критерии" се заменят с думите "съдържащи възпламенителен състав (вж. забележка 2 от
2.1.3.5.5)".
2.1.3.5.5 Бележка 2 се изменя, както следва:

2.1.3.4.2.5 В бележка 2, в края на изречението, “риск“ се заменя с „опасност”

2.1.3.4 Изключване от Клас 1

2.1.3

2.1.2.2 Групи за съвместимост и кодове за класификация
В първата колона на таблицата, в реда за група за съвместимост L, се заменя "риск" с
"опасност".

Групи за съвместимост и кодове за класификация

Клас 2.3 Токсични газове

В бележката се заменя "риск" с "опасност".

2.2.2.3

Глава 2.2
Клас 2 — Газове

ДЪРЖАВЕН

2.1.2

В бележката в подклас 1.6, се заменя "риск" с "опасност".

2.1.1.4 Подкласове опасност

пиротехническото вещество дава отрицателен резултат "-" при
US изпитването за възпламенителен състав в допълнение 7 към
Ръководството за изпитвания и критерии."

(б)

В таблицата текстът за „водопад“ се изменя, както следва: за класификация 1.1G текстът
под „Спецификация“ се изменя в „съдържащ възпламенителен състав, независимо от
резултатите от 6. серия изпитвания (вж. 2.1.3.5.1.1)“. За класификация 1.3G текстът под
“Спецификация” се изменя, както следва: “Не съдържа възпламенителен състав".

времето, необходимо за повишаване на налягането в HSL
изпитването за възпламенителен състав в допълнение 7 към
Ръководството за изпитвания и критерии, е доказано, че е повече
от 6 ms за 0.5 g пиротехническо вещество; или

(а)

14

2.1.1.1.3 След "създаване на практически", се заличава запетаята.

2.0. 6.6

Артикулите, които съдържат опасни товари, се причисляват към
съответния клас, според нивото на опасност от таблицата за степенуване
на опасностите, посочена в точка 2.0.3.6, за всеки от опасните товари,
съдържащи се в артикула. Ако в артикула се съдържат опасни товари,
класифицирани като клас 9, се счита, че всички други опасни товари в
изделието, представляват по-голяма опасност.

Настоящият раздел не се прилага за опасни товари от клас 1, клас 6.2,
клас 7 или радиоактивен материал, съдържащи се в артикули.

2.0. 6.4

2.0. 6.5

Настоящият раздел не се прилага за артикули, за които вече съществува
по-специфично официално транспортно наименование в списъка на
опасните товари от глава 3.2.

2.0. 6.3

С Т Р.
БРОЙ 15

са опаковани в съдове с вместимост не по-голяма от 450 литра,

-

60 сек; или

Уводна бележка

Във

второто

изречение

заменя

„евентуални

3227

добавени

рискове“

с

ТИОФОСФОРНА
82-91
КИСЕЛИНА,
O- (Z изомер)
[(ЦИАНОФЕНИЛ МЕТИЛЕН)
АЗАНИЛ]
O,O-ДИЕТИЛОВ
ЕСТЕР

OP8

(10)

10

“Съставите, изброени в инструкцията за опаковане IBC520 от 4.1.4.2 и в
инструкцията за преносим резервоар T23 от 4.2.5.2.6, могат също да бъдат
транспортирани опаковани в съответствие с метода на опаковане OP8 от
инструкцията за опаковане P520 от 4.1.4.1, със същите температури на контрол и
аварийни температури, ако е приложимо.",

В края на първия параграф се добавя ново изречение, което гласи, както

се

и в таблицата се въвежда ново вписване, което гласи, както следва:

следва:

2.4.2.3.2.3

„евентуални добавени опасности“.

2.4.2.3.2.2

Клас 5.1 - Оксидиращи вещества

Клас 5 - Оксидиращи вещества и органични пероксиди

Клас 5.2 - Органични пероксиди

Във второто изречение „риск“ се заменя с „опасност“.

11

2.5.3.2.4 В края на бележката се добавя ново изречение, което гласи, както следва:
“Съставите, изброени в инструкцията за опаковане IBC520 от 4.1.4.2 и в
инструкцията за преносим резервоар T23 от 4.2.5.2.6, могат също да бъдат
транспортирани опаковани в съответствие с метода на опаковане OP8 от
инструкцията за опаковане P520 от 4.1.4.1, със същите температури на контрол и
аварийни температури, ако е приложимо.”

2.5.3.2.3

2.5.3.2 Класификация на органичните пероксиди

2.5.3

бележка 2, както следва:
Бележка 2: По изключение твърдите торове на основата на амониев нитрат се
класифицират в съответствие с процедурата, определена в Ръководството за
тестове и критерии, част III, раздел 39."

Бележка : Съществуващата бележка се преномерира на бележка 1 и се добавя нова

2.5.2

В края се добавя следната нова бележка:
Бележка: Веществата, отговарящи на критериите за полимеризиращо вещество, а
също и за включване в класове от 1. до 8., са предмет на изискванията на
специална разпоредба 386 от глава 3.3.“

2.4.2.5.2

Глава 2.5

Клас 4.1 — Полимеризиращи вещества и смеси (стабилизирани)

В подпараграфи .2 и .3, се заменя "риск" с "опасност".

Принципи за класификация на самоактивиращите се вещества

2.4.2.5

2.4.2.3.3.2

2.4.2.3.3

След забележка (9) се добавя нова забележка (10), която гласи, както следва:
“(10) Това вписване се прилага за техническата смес в n-бутанол в рамките на
определените граници на концентрация на (Z) изомера."

В забележка (2) се заменя "риск" с "опасност".

Забележки

ДЪРЖАВЕН

2.4.2.3.2 Класификация на самоактивиращите се вещества

В уводната бележка се заменя „допълнителен евентуален добавен риск“ с „допълнителни
евентуални добавени опасности“.

2.4.0

Клас 4 - Запалими твърди вещества; вещества, които могат да се самозапалят;
вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

Глава 2.4

40 сек., ако вискозната течност съдържа не повече от
60% вещества от клас 3.
В документа за транспорт се включва следното изложение: „Транспорт в
съответствие с 2.3.2.5 от Кодекс IMDG“ (виж 5.4.1.5.10).“

.2

.1

.2 времето на изтичане при теста за вискозитет (вж. част III, 32.4.3 от
Ръководството за изпитвания и критерии) с диаметър на струята
6 mm е равно или по-голямо от:

.1 в теста за разделяне на разтворители (виж част III, 32.5.1 от
Ръководството за изпитвания и критерии) височината на
отделения слой разтворител е по-малка от 3% от общата
височина; и

не са предмет на разпоредбите за маркиране, етикетиране и изпитване на
опаковките в глави 4.1, 5.2 и 6.1, ако:

съдържат не повече от 20 % нитроцелулоза, при условие че
нитроцелулозата съдържа не повече от 12.6 % суха маса азот; и

-

БРОЙ 15
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5

1-ФЕНИЛЕТИЛ
ХИДРОПЕРОКСИД
ДИ-(4-тертБУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ)
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ
ДИИЗОБУТИРИЛ
ПЕРОКСИД

≤ 42 (като
стабилна
дисперсия
във вода)

≤ 42 (като
паста)

≤ 38

≤ 62

OP8

OP7

OP8

-20

35
-10

40

Определяне на групи за опаковане за токсичните вещества

2.6.2.2

Заразени животни

12
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2.8.1.2.5.2 Терминът “корозивен за алуминий, цинк и калай” означава, че желязото или
стоманата не се повреждат при контакт с веществото.

2.8.1.2.5.1 В списъка на опасните товари терминът “корозивен за повечето метали” означава,
че всеки метал, който има вероятност да се намира в кораба или в товара му, може
да бъде разяждан от веществото или от неговите пари.

2.8.1.2.5 Всички вещества от този клас имат повече или по-малко разрушителен ефект върху
материали като метали и текстил.

2.6.3.6

2.6.3.6.2 Точка 2.6.3.6.2. се заличава.

2.8.1.2.3 Някои вещества могат да произвеждат токсични газове, когато се разпадат при много
високи температури. В тези случаи в списъка на опасните товари в глава 3.2 се
записва “когато гори, отделя токсични газове".
2.8.1.2.4 В допълнение към прякото разрушително действие при контакт с кожата или
лигавиците, някои вещества от този клас са токсични или вредни. Ако се поглъщат,
или ако парите им се вдишват това може да доведе до отравяне; някои от тях дори
може да проникват в кожата. Когато е целесъобразно, това се записва в списъка на
опасните товари в глава 3.2.

Клас 6.2 - Инфекциозни вещества

2.8.1.2.2 Много вещества са достатъчно летливи и отделят изпарения, дразнещи носа и
очите. Ако е така, този факт се посочва в списъка на опасните товари в глава 3.2 с
текста "парите дразнят лигавиците".

2.6.3.1 Определения
2.6.3.1.4 В определението за “Проби от пациенти”, след “”Проби от пациенти “ се заменя
"материали от човешки или животински произход" с "тези".

2.6.3

2.6.2.4.3 Заменя се „рискове“ с „опасности“.

Във второто изречение „риск“ се заменя с „опасност“.

Класификация на пестицидите

Свойства

2.8.1.2.1 В случаите, когато се очаква особено тежко лично увреждане, в списъка на опасните
товари в глава 3.2 се отбелязва текстът “причинява (тежки) изгаряния на кожата,
очите и лигавиците".

2.8.1.2

2.8.1.1.3 Течностите и твърдите вещества, които могат да се превърнат в течности по време
на транспортиране, за които се счита, че не са разяждащи за кожата, трябва да се
приемат за потенциално разяждащи за някои метални повърхности в съответствие с
критериите в 2.8.3.3.3.2.

2.8.1.1.2 За вещества и смеси, които са разяждащи за кожата, общите разпоредби за
класифициране са предвидени в раздел 2.8.2. Разяждането на кожата се изразява в
причиняването на необратимо увреждане на кожата, а именно, видима некроза през
епидермиса и в дермата, настъпили след излагане на вещество или смес.

ДЪРЖАВЕН

2.6.2.4.1

2.6.2.4

2.6.2.2.1 Заменя се “риск” с “опасност” три пъти.
2.6.2.2.4.1 В бележката, в края на последното изречение, „(виж 2.8.2.3)“ се заменя с „(виж
2.8.2.4)“.

Клас 6.1 - Токсични вещества

Клас 6 - токсични и инфекциозни вещества

Глава 2.6

Заменя се „риск“ с „опасност“.

Определение

2.8.1.1

2.8.1.1.1 Корозивни (разяждащи) вещества са такива, които чрез химическо действие
причиняват необратими увреждания на кожата или, в случай на изтичане, повреждат
или дори унищожават други стоки или транспортни средства.

Определение, общи разпоредби и свойства

2.8.1

“ГЛАВА 2.8____________________________________________________________________
Клас 8 – Корозивни вещества

Цялата глава 2.8 се заменя със следното:

Глава 2.8
Клас 8 – Корозивни вещества
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2.6.2

2.5.3.3.2.3

2.5.3.3 Принципи за класификация на органичните прекиси
2.5.3.3.2.2 в първото изречение „риск“ се заменя с „опасност“.

След таблицата, в забележки (3), (13), (18) и (27), изразът „риск“ се заменя с „опасност“.

3119

3116

3109

В заглавното поле на последната колона на таблицата „риск“ се заменя с „опасност“. В
таблицата се въвеждат следните нови вписвания:

С Т Р.
БРОЙ 15

Вещество или смес, отговарящи на критериите от клас 8, които са токсични при
вдишване на прах и мъгли (LC50) в опаковъчна група I, но са токсични при поглъщане
през устата или контакт с кожата само в опаковъчна група III или по-малко се
определят към клас 8 (вж. забележката в точка 2.6.2.2.4.1).

Определяне на група за опаковане на вещества и смеси

На първо място се анализират съществуващите данни от хора и животни,
включително информацията при еднократна или повтаряща се експозиция, тъй като
те предоставят информация, която е непосредствено относима към ефектите върху
кожата.

2.8.2.4

2.8.3

2.8.3.1

Указание на ОИСР за тестване на химикали № 404, Остро дермално дразнене/Корозия 2015.

-

> 1 ч. ≤ 4 h

> 3 мин. ≤1 ч.

≤3 мин.

-

≤14 дни

≤14 дни

≤60 мин.

на

на

увреждане
увреждане

на

увреждане

здрава

здрава

здрава

Скоростта на корозия върху стоманени
или
алуминиеви
повърхности,
надвишаваща 6,25 mm годишно при
температура на изпитване от 55°C,
когато се изпитва и върху двата
материала

Необратимо
кожа

Необратимо
кожа
Необратимо
кожа

4

Указание на ОИСР за тестване на химикали № 431, In Vitro Корозия на кожата: Изпитване върху
модел на човешка кожа 2015
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Указание на ОИСР за тестване на химикали № 430, In Vitro Корозия на кожата: Транскутанно измерване на
електрическото съпротивление на кожата (TER) 2015.

3

III

III

II

I

Таблица 2.8.3.4: Таблица, обобщаваща критериите от 2.8.3.3
Време на Период на
Ефект
Опаковъчна излагане наблюдение
Група

се счита, че не причиняват необратими увреждания на здрава кожа,
но при които степента на корозия на стоманените или
алуминиевите повърхности надвишава 6.25 mm годишно при
температура на изпитване 55 °C, когато се изпитват и върху двата
материала. За целите на изпитването на стомана, тип S235JR+CR
(1,0037 респ. St 37-2), S275J2G3+CR (1,0144 респ. St 44-3), се
използва ISO 3574 или унифицирана система за номериране (UnS)
G10200 или подобен тип или SAE 1020, а за изпитване на
алуминий, неплакиран, се използват типове 7075-T6 или AZ5GU-T6.
Подходящо изпитване е предписано в Ръководството за изпитвания
и критерии на Организацията на, част III, точка 37. Забележка:
Когато първоначално изпитване върху стомана или алуминий
показва, че изпитваното вещество е корозивно, не се изисква
последващо изпитване върху другия метал.

.2

Опаковъчна група III се отнася за вещества, които:

.3

причиняват необратимо увреждане на здрава кожа до 14 дни след
излагане над 60 минути, но не повече от 4 часа; или

Опаковъчна група II се отнася за вещества, които причиняват необратимо
увреждане на здрава кожа до 14 дни след излагане над 3 минути, но не
повече от 60 минути.

.2

.1

Oпаковъчна група I се отнася за вещества, които причиняват необратимо
увреждане на здрава тъкан в рамките на период на наблюдение до 60
минути, като се започва след времето на експозиция от 3 минути или помалко.

.1

Групите за опаковане за корозивни вещества се определят в съответствие със
следните критерии (вж. таблица 2.8.3.4):

ВЕСТНИК
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Указание на ОИСР за тестване на химикали № 435, In Vitro Метод за тестване на мембранна бариера
за корозия на кожата 2015 г.

2

1

2.8.3.3

определено, че не е корозивно в съответствие с указание за изпитване 4303 или 4314
на ОИСР , може да се счита, че не е корозивно за кожата за целите на настоящите
правила без по-нататъшно изпитване.

ДЪРЖАВЕН

2.8.3.2 При определянето на опаковъчната група в съответствие с точка 2.8.2.3, трябва да се
вземе предвид човешкият опит в случаи на непреднамерено излагане. При липса на
човешки опит групирането се основава на данни, получени от опити в съответствие с
указание за изпитване 4041 или 4352 на ОИСР .. Вещество или смес, което е

Нови вещества и смеси могат да бъдат причислени към опаковъчните групи въз
основа на продължителността на контакта, необходим за получаване на необратимо
увреждане на изложената на въздействие кожа, в съответствие с критериите в 2.8.3.
Като алтернатива, за смесите могат да се използват критериите в точка 2.8.4.

. 3 опаковъчна група III: вещества и смеси, които представляват малка опасност.
Разпределянето на веществата, изброени в списъка на опасните товари в глава 3.2,
към групите за опаковане в клас 8, е извършено въз основа на опита, като се вземат
предвид такива допълнителни фактори като риска от вдишване (вж. 2.8.2.4) и
реактивността с вода (включително образуването на опасни продукти на разпад).

. 2 опаковъчна група II: вещества и смеси, представляващи средна опасност; и

2.8.2.3

2.8.2.2

Веществата и смесите от клас 8 са разделени между трите групи според степента на
опасност при транспортирането им:

2.8.2.1

. 1 опаковъчна група I: много опасни вещества и смеси;

Общи разпоредби за класификация

2.8.2

2.8.1.2.7 Някои вещества от този клас генерират топлина в реакция с вода или органични
материали, включително дърво, хартия, влакна, някои омекотяващи материали и
някои мазнини и масла. Когато е целесъобразно, това се посочва в списъка на
опасните товари в глава 3.2.

2.8.1.2.6 Много вещества от този клас стават корозивни само след като са реагирали с вода
или с влага във въздуха. Този факт се посочва в списъка на опасните товари в глава
3.2 с текста “в присъствието на влага...". Реакцията на вода с много вещества е
придружена от освобождаването на дразнещи и разяждащи газове. Такива газове
обикновено стават видими като дим във въздуха.

2.8.1.2.5.3 Няколко вещества от този клас могат да разяждат стъкло, фаянс и други
силикатни материали. Когато е целесъобразно, това се записва в списъка на
опасните товари в глава 3.2.

БРОЙ 15
С Т Р. 1 7

Алтернативни методи за определяне на опаковъчни групи за смеси: поетапен
подход

Прилага се изчислителният
метод в 2.8.4.3

Класифициране и
присвояване на
опаковъчна група

Класифициране и
присвояване на
опаковъчна група

Класифициране и
присвояване на
опаковъчна група
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2.8.4.3.4 Когато за дадено вещество се определя специфична пределна концентрация (SCL)
след вписването му в списъка на опасните товари или в специална разпоредба,
тази граница се използва вместо общите пределни концентрации (GCL). Това се
появява, когато 1% се използва в първата стъпка за оценка на веществата от
опаковъчна група I и когато 5% се използват съответно за останалите стъпки на
фигура 2.8.4.3.

2.8.4.3.3 За да се определи дали смес, съдържаща корозивни вещества, се счита за
корозивна смес и за да се определи група за опаковане, се прилага изчислителният
метод в диаграмата на фигура 2.8.4.3.

2.8.4.3.2 При използване на метода на изчисление се вземат предвид всички съставки от
клас 8, които са с концентрация > 1 %, или < 1 %, ако тези съставки са от значение
за класифицирането на сместа като корозивна за кожата.

ВЕСТНИК
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.2 Пакетиране: Може да се приеме, че потенциалът за корозия на кожата на
изпитана производствена партида от смес е по същество еквивалентен на
този на друга неизследвана производствена партида от същия търговски
продукт, когато е произведена от или под контрола на същия производител,
освен ако няма причина да се смята, че има значителни промени, така че
потенциалът за корозия на кожата на нетестваната партида да се е
променил. При наличие на такава причина, е необходима нова
класификация.

Забележка: В някои случаи разреждането на смес или вещество може да
доведе до увеличаване на корозивните свойства. Ако случаят е такъв, този
принцип на свързване не може да се използва.

Прилагането на метода на изчисление е разрешено само ако няма синергични
ефекти, които правят сместа по-корозивна от сумата на нейните вещества. Това
ограничение се прилага само ако сместа се причислява към група II или III.

2.8.4.3.1 Когато дадена смес не е изпитана за определяне на нейния потенциал за корозия на
кожата, нито са налице достатъчно данни за подобни смеси, се счита, че
корозивните свойства на веществата в сместа трябва да се класифицират и да се
определи група за опаковане.

2.8.4.3 Метод на изчисление, основан на класификацията на веществата

ако сместа (A+B) или (B+C) вече е класифицирана въз основа на данните от
изпитванията, другата смес може да бъде причислена към същата
опаковъчна група.

.4 са налични данни за корозия на кожата за съставки А и C, които са в
значителна степен еквивалентни, т.е. те са една и съща група за
опаковане по отношение корозия на кожата и не засягат потенциала
за корозия на кожата на B.

.2 концентрацията на съставка B е еднаква и в двете смеси;
.3 концентрацията на съставка А в смес (A+B) е равна на
концентрацията на съставка C в смес (B+C); и

.1 две смеси: (A+B) и (C+B);

.5 Съществено сходни смеси: Като се има предвид следното:

ДЪРЖАВЕН

.1 Разреждане: Ако дадена изпитвана смес се разрежда с разредител, който не
отговаря на критериите за клас 8 и не засяга опаковъчната група на други
съставки, новата разредена смес може да се причисли към същата
опаковъчна група като първоначално изпитваната смес.

2.8.4.2.1 Когато дадена смес не е изпитана за определяне на нейния потенциал за корозия на
кожата, но има достатъчно данни както за отделните съставки, така и за сходни
изпитвани смеси, за да се класифицира адекватно и да се определи група за
опаковане на сместа, тези данни се използват в съответствие със следните
свързващи принципи. Това гарантира, че процесът на класифициране използва
наличните данни във възможно най-голяма степен за характеризиране на
опасностите от сместа.

Фигура 2.8.4.1: Стъпаловиден подход за класифициране на корозивни смеси и
присвояване на група за опаковане
2.8.4.2 Свързващи принципи

Да

Да Прилагат се свързващите
принципи в 2.8.4.2

Да
------ ► Прилагат се критериите
в 2.8.3

.4 Интерполация в рамките на една опаковъчна група: За три смеси (A, B и C)
с идентични съставки, когато смеси А и B са били тествани и са в една и
съща група за опаковане на корозия на кожата, и когато нетестваната смес
C има същите съставки клас 8 като смеси А и B, но има концентрации от
клас 8, които са междинни за концентрациите в смеси А и B, тогава се
приема, че смес C е в същата група за опаковане на корозията на кожата
като А и B

.3 Концентрация на смесите от група на опаковане I: Ако дадена изпитвана смес
отговаря на критериите за включване в опаковъчна група I и е
концентрирана, то повишеният ѝ неизпитван концентрат може да бъде
причислен към опаковъчна група I без допълнително изпитване.
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Налични данни за корозия на
кожата
за всички съставки

| Не

Налични достатъчно данни
за подобни смеси, за да се
оценят опасностите от
корозия на кожата

| Не

Налични данни от
изпитването върху
сместа като цяло

2.8.4.1.1 За смесите е необходимо да се получи или извлече информация, която позволява
критериите да се прилагат към сместа по смисъла на класифицирането и
определянето на групи за опаковане. Подходът към класифицирането и
разпределянето на групите за опаковане е стъпаловиден и зависи от количеството
налична информация за самата смес, за сходни смеси и/или за нейните съставки.
Диаграмата на фигура 2.8.4.1 по-долу очертава процеса, който се следва:

2.8.4.1 Общи положения

2.8.4

С Т Р.
БРОЙ 15

SCli = специфична пределна концентрация, определена за
вещество i

GCL = обща пределна концентрация

PGxi = концентрация на вещество 1, 2 ...i в сместа, определена към
опаковъчна група x (I, II или III)

SCLI

5 (GCL)

5

=1

3 (conc A)

30 (SCI PGI)

2 (conc B)

20 (SCL PGI)

Критерият за опаковъчна група I не е изпълнен.

Изчисляване за група на
опаковане I:

= 0,2 < 1
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2.8.5
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Вещества, които не се приемат за транспорт
Химически нестабилни вещества от клас 8 не се приемат за превоз, освен ако не са
взети необходимите предпазни мерки за предотвратяване на възможността за
опасно разлагане или полимеризация при нормални условия на транспортиране. За
предпазните мерки, необходими за предотвратяване на полимеризацията, вижте
специална разпоредба 386 от глава 3.3. За тази цел трябва да се обърне специално
внимание на това съдовете и резервоарите да не съдържат вещества, които могат
да катализират тези реакции.

Изчисляване за опаковъчна група III:
Критерият за опаковъчна група III е изпълнен, сместа трябва да се причисли към клас 8,
опаковъчна група III
Фигура 2.8.4.3: Метод на изчисление

Изчисляване за опаковъчна
група II:
Критерият за опаковъчна група II не е
изпълнен.

ДЪРЖАВЕН

Пример 2: Смес съдържа три вещества, корозивни за кожата; две от
тях (А и B) имат специфични пределни концентрации; за третата (C)
се прилагат общите пределни концентрации. Останалата част от
сместа не е необходимо да се взема под внимание.
Вещество X в
Специфична Специфична
Специфична
сместа и
пределна
пределна
пределна
Концентрация
отнасянето му
концентрация концентрация концентрация
(conc) в
към опаковъчна
(SCL) за
(SCL) за
(SCL) за
сместа в %
група в рамките
опаковъчна опаковъчна
опаковъчна
на клас 8
група I
група II
група III
A, определена към
3
30%
няма
няма
опаковъчна група I
B, определена към
2
20%
10%
няма
опаковъчна група I
C, определена към
10
няма
няма
няма
опаковъчна група III

група I.

Изчисляване за група на опаковане I:
присвояване на клас 8, опаковъчна

Пример 1: Смес съдържа едно корозивно вещество в концентрация от
5 %, определено за група за опаковане I без специфична пределна
концентрация:

Критерият за опаковъчна група е изпълнен, когато резултатът от
изчислението е ≥ 1. Общите пределни концентрации, които трябва да се
използват за оценката на всеки етап от изчислителния метод, са тези,
които са посочени на фигура 2.8.4.3.
Примери за прилагането на горната формула могат да бъдат намерени в
бележката по-долу.
Забележка: Примери за прилагането на горната формула

Където:

SCL2

PGX2
PGXI
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ + ••• + ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ > 1

GCL

PGx1

2.8.4.3.5 За тази цел се адаптира формулата на сумиране за всяка стъпка от
изчислителния метод. Това означава, че където е приложимо, общата пределна
концентрация се замества със специфичната пределна концентрация,
определена за веществото(ата) (SCLi), а адаптираната формула е средно
претеглена стойност на отделните пределни концентрации, определени за
отделните вещества в сместа:

БРОЙ 15
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

Глава 2.9

МОНТИРАНИ

В

ТОВАРНО

ТРАНСПОРТНО

Опасни за околната среда вещества (водна среда)

Литиеви батерии
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.4 съставните
елементи на акумулатора трябва да бъдат от тип, за
който е доказано, че отговаря на изискванията на съответното изпитване
по Ръководството за изпитвания и критерии на Организацията на, част III,
подраздели 38.3.

.3 батерията е тествана като литиева първична батерия; и

.2 свръхзареждането на презареждащите се литиево-йонни клетки е
конструктивно изключено;

3.1.2.8.1.2 Първото изречение се изменя, както следва:
“Когато смес от опасни товари или артикули, съдържащи опасни товари, са
описани с “N.O.S." или "общи" вписвания, на които е била предоставена специална
разпоредба 274 в списъка на опасните товари, трябва да бъдат показани не
повече от двете съставки, които най-често допринасят за опасността или
опасностите от сместа или от изделията, с изключение на контролираните
вещества, когато разкриването им е забранено от националното право или
международната конвенция.“,

Добавя се нова подточка .2 както следва:

Общи или “неопределени по друг начин” (N.O.S.) записи

3.1.3.2.3

3.1.3

В края на параграфа се добавя следния нов пример:

Заменя се “риск(ове)" с "опасност(и)".

Смеси или разтвори

21

“ООН 3540 АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S (пиролидин)".

3.1.2.8.1.3

и във второто изречение „риск“ се заменя с „опасност“ два пъти.

3.1.2.8

и се преномерира съществуващата подточка .2 в .3.

3.1.2.6

ВЕСТНИК

“.2 Освен ако вече не е включен в главните букви на наименованието, посочено в
списъка на опасните товари, думите “КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА”
се добавят като част от транспортното име на пратката.",

а второто изречение се заличава.

В параграфа първото изречение се изменя, както следва:
“Когато комбинация от няколко транспортни наименования са изброени под един
ООН номер и са разделени чрез “и” или “или” с малки букви или са отделени със
запетаи, в транспортния документ и пакетните етикети се посочва само найподходящото.",

Транспортни наименования

3.1.2
3.1.2.2

В края на изречението, “риск“ се заменя с „опасност”

Обхват и общи разпоредби

Глава 3.1 Общи положения

ЧАСТ 3
СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ, СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

3.1.1.2

3.1.1

.7 Производителите и разпространители на клетки или батерии предоставят
обобщението на изпитването, както е посочено в Ръководството за
изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3, параграф 38.3.5.“

ДЪРЖАВЕН

.1 акумулаторните литиево-йонни клетки могат да се зареждат само от
първичните литиеви клетки;

“.6 Литиеви батерии, съдържащи както първични литиеви клетки, така и
акумулаторни литиево-йонни клетки, които не са проектирани за външно
зареждане (вж. специална разпоредба 387 от глава 3.3), трябва да
отговарят на следните условия:

Добавят се следните подточки .6 и .7:

2.9.4

2.9.3.4.6.5 Класификация на смеси със съставки без приложима информация
2.9.3.4.6.5.1 В края на параграфа се заличават думите „с допълнителното твърдение, че:
"x процента от сместа се състои от съставки с неизвестна опасност за водната среда".

2.9.3

“3548 АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ РАЗЛИЧНИ ОПАСНИ ТОВАРИ, N.O.S"

Под заглавието “Други вещества или предмети, представляващи опасност по време на
транспортиране, но неотговарящи на дефинициите за друг клас”, се заличава вписване
“2071 ТОР НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА" и се добавя следното ново вписване
в края на списъка:

Твърдите торове на основата на амониев селитра се класифицират в
съответствие с процедурата, определена в Ръководството за изпитване и
критерии, част III, раздел 39."

2071 ТОР НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА

“Торове на основата на амониева селитра

Преди заглавието “Други вещества или артикули, представляващи опасност по време на
транспортирането, но неотговарящи на определенията за друг клас”, се добавя следното
ново подразделяне:

ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ,
СРЕДСТВО (ТТС)".

Под Заглавието "литиеви батерии" се добавя следното ново вписване:

2.9.2.2
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“3536

Причисляване към клас 9

2.9.2

Други опасни вещества и изделия (клас 9)
и вещества, опасни за околната среда

С Т Р.
БРОЙ 15

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7

Киселини (SGG1 или SGG1a)
Амониеви съединения (SGG2)
Бромати (SGG3)
Хлорати (SGG4)
Хлорити (SGG5)
Цианиди (SGG6)
Тежки метали и техните соли (включително органометалните им
съединения) (SG7)
Хипохлорити (SGG8)
Олово и неговите съединения (SGG9)
Течни халогенирани въглеводороди (SGG10)
Живак и живачни съединения (SGG11)
Нитрити и техните смеси (SGG12)
Перхлорати (SGG13)
Перманганати (SGG14)
Метали на прах (SGG15)
Пероксиди (SGG16)
Азиди (SGG17)
Основи (SGG18)

Заглавието се изменя както следва:

Структура на списъка на опасните товари
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В описанието на колона 15 се добавя „ревизирана“ преди думата „извънредна“.
В описанието на колона 16б се добавят „кодовете на групите за разделяне, както са
посочени в 7.2.5.2 и“ след „съдържа“.

добавени опасности“ два пъти.

В описанието на колона 4, на „евентуални добавени рискове“ се заменя с „евентуални

3.2.1

0004
0005
0006
0007
0033
0034
0035
0037
0038
0042
0043
0048
0056
0059
0060
0065
0099
0102
0124
0129
0130
0135
0136
0137
0138
0167
0168
0169
0180
0181
0182
0183
0186
0204
0221
0222
0224
0242
0271
0272
0275
0277
0279
0280
0283
0284
0285

в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03” и се впива "SW30".
в колона 16б се вписва „SGG7“, „SGG9“ и „SGG17“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG17"
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
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В списъка на опасните товари, в заглавието на колона 4, се заменя "риск" с "опасност" и се
изменят следните вписвания:

Списък на опасните товари

ДЪРЖАВЕН

Глава 3.2
Списък на опасните товари

3.1.4.4 Под “3 Бромати" се заличава вписването "3213 амониев бромат". Под „7 тежки
метали и техните соли (включително органометалните им съединения)“ се заличават
вписванията „1366 диетилцинк“ и „1370 диметилцинк“.

3.1.4.4

3.1.4.1 Изменя се подточка както следва:
“3.1.4.1 С цел разделяне (изолиране) опасните товари, които имат някои сходни
химични свойства, са групирани в групи на разделяне, вж. 7.2.5."

2. Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.

Групи за сортиране

3.1.3.4

3.1.4

БРОЙ 15
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

0286
0287
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0321
0324
0326
0327
0328
0329
0330
0346
0348
0349
0367
0369
0371
0374
0375
0381
0384
0402
0408
0409
0413
0414
0415
0417
0426
0427
0436
0437
0439
0442
0443
0447
0451
0457
0458
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469

в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 6 се вписва "347"
в колона 6 се вписва "347"
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 6 се вписва "347"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.

24

0470
0472
0481
0494
0502
1005
1011
1016
1032
1036
1046
1049
1052
1061
1075
1083
1099
1100
1106 PG
II
1106 PG
III
1107
1125
1126
1127
1134
1150
1152
1154
1158
1160
1163
1182
1183
1184
1214
1221
1235
1238
1242
1244
1250
1277
1278
1279
1295
1296
1297 PG
I
1297 PG
II
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в колона 16б се вписва "SG35"

22

в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"

в колона 16б се вписва "SG35"

в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16а се изменя “категория 05” на “категория 03”.
в колона 6 се вписва "347"
в колона 16a се вписва "SW30"
в колона 16а се изменя “категория 04” на “категория 03”.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 6 се вписва "974"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 6 се вписва "974"
в колона 6 се вписва “392” и "974"
В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 15

1392
1396 PG
II
1396 PG
III
1398
1418 PG
I
1418 PG
II
1418 PG
III
1435
1436 PG
I
1436 PG
II
1436 PG
III
1439
1442
1444
1445
1447

1297 PG
III
1298
1303
1305
1309 PG
II
1309 PG
III
1310
1325 PG
II
1325 PG
III
1326
1327
1347
1352
1358
1363
1364
1365
1382
1383
1385
1386
(и двете
1389 )

в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG13”
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва "SGG15"
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в колона 16б се вписва "SGG12"

1500

в колона 16б се вписва "SGG16"

в колона 16б се вписва "SGG16"

в колона 16б се вписва "SGG14"

в колона 16б се вписва "SGG14"

в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG3"
в колона 16б се вписва "SGG13"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва "SGG8"

в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG5"
в колона 16б се вписва “SGG7”, “SGG9”
В колона 16б се вписва „SGG7“, „SGG9“ и „SGG13“.
в колона 16б се вписва "SGG8"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG3"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG12"
в колона 16б се вписва "SGG12"
в колона 16б се вписва "SGG13"
в колона 16б се вписва "SGG14"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG3"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG5"

в колона 16б се вписва "SGG14"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG3"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG5"
в колона 16б се вписва "SGG13"
в колона 16б се вписва "SGG14"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG4"

1448
1449
1450
1452
1453
1455
1456
1457
1458 PG
II
1458 PG
III
1459 PG
II
1459 PG
III
1461
1462
1469
1470
1471 PG
II
1471 PG
III
1472
1473
1475
1476
1481 PG
II
1481 PG
III
1482 PG
II
1482 PG
III
1483 PG
II
1483 PG
III
1484
1485
1487
1488
1489
1490
1491
1493
1494
1495
1496
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в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 6 се вписва "973"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 6 се вписва "973"
в колона 6 се вписва "973"
в колона 6 се вписва "973"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 6 се вписва "973"

в колона 16б се вписва "SG72"

в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SG72"

в колона 16б се вписва "SGG15"

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва "SG35"

БРОЙ 15
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 3

1502
1503
1504
1506
1508
1509
1512
1513
1514
1515
1516
1541
1546
1565
1571
1572
1575
1587
1588
PG I
1588
PG II
1588
PG III
1591
1593
1595
1604
1605
1616
1617
1618
1620
1623
1624
1625
1626
1627
1629
1630
1631
1634
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
В колона 16б се вписва „SGG6“, „SGG7“ и „SGG9“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
В колона 16б се вписва „SGG6“, „SGG7“ и „SGG11“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
В колона 16б се вписва „SGG2“, „SGG7“ и „SGG11“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
В колона 16б се вписва „SGG6“, „SGG7“ и „SGG11“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
В колона 16б се вписва „SGG6“, „SGG7“ и „SGG11“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
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1646
1647
1649
1653
1669
1674
1679
1680
1683
1684
1687
1689
1694
1701
1702
1710
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
PGII
1719
PGIII
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731 PG
II
1731 PG
III
1732
1733
1736
1737
1738
1739
1740 PG
II
1740 PG
III
1742
1743
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG10“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG10“, "SG36" и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
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В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG10“, "SG36" и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG2“, "SG36" и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва “SGG6”и “SGG7”
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва “SGG6”и “SGG7”
в колона 16б се вписва "SGG17"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва “SGG6”и “SGG7”
в колона 16б се вписва "SGG7"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
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в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG13"
в колона 16б се вписва "SGG14"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG13"
в колона 16б се вписва "SGG16"
В колона 16б се вписва „SGG2“, „SGG7“ и „SGG12“.
в колона 16б се вписва “SGG4”и “SGG7”
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG14”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG16”
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG17"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва “SGG6”и “SGG7”
в колона 16б се вписва "SGG6"

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 15

1744
1745
1746
1747
1748
1750
1751
1752
1753
1754
1755 PG
II
1755 PG
III
1756
1757 PG
II
1757 PG
III
1758
1761 PG
II
1761 PG
III
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1773
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783 PG
II
1783 PG
III
1784
1786
1787 PG
II

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
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1787 PG
III
1788 PG
II
1788 PG
III
1789 PG
II
1789 PG
III
1790 PG
I
1790 PG
II
1791 PG
II
1791 PG
III
1792
1793
1794
1796 PG
I
1796 PG
II
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1813
1814 PG
II
1814 PG
III
1815
1816
1817
1818
1819 PG
II
1819 PG
III
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, “SGG7”, „SGG9“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 6 се вписва „274“ и „900“; в колона 16б се вписва „SGG8“.

в колона 6 се вписва „274“ и „900“; в колона 16б се вписва „SGG8“.

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
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в колона 16б се вписва "SG35"

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"

в колона 16б се вписва "SG35"

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG8"
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
В колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
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1823
1824 PG
II
1824 PG
III
1825
1826 PG
I
1826 PG
II
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835 PG
II
1835 PG
III
1836
1837
1838
1839
1840
1843
1846
1847
1848
1849
1854
1856
1872
1873
1887
1888
1889
1891
1894
1895
1897
1898
1902
1905
1906
1907
1908
PGII
1908
PGIII
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в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 6 се добавя "293"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 6 се вписва “392” и "974"
в колона 6 се вписва "392"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG15"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG6"
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ДЪРЖАВЕН

в колона 6 се вписва „274“ и „352“; в колона 16б се вписва „SGG5“.

1922
1931
1935 PG
I
1935 PG
II
1935 PG
III
1938 PG
II
1938 PG
III
1939
1940
1942
1945
1954
1965
1969
1971
1978
1991
2008 PG
I
2008 PG
II
2008 PG
III
2009
2014
2015
2024 PG
I
2024 PG
II
2024 PG
III
2025 PG
I
2025 PG
II
2025 PG
III
2026 PG
I
2026 PG
II
2026 PG
III
2029
2030 PG
I

26

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG7“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG7“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 6 се вписва "973"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 6 се вписва „274“ и „352“; в колона 16б се вписва „SGG5“.

в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
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2030 PG
II
2030 PG
III
2031 PG
I
2031 PG
II
(и двете
2032
2033
2051
2067
2071
2073
2079
2205
2208
2214
2215
(и двете
2216 )
2217
2218
2225
2226
2234
2238
2240
2248
2258
2259
2260
2262
2264
2266
2267
2269
2270
2276
2279
2280
(и двете
2289 )
2291
2305
2308
2316
2317
2318
2320
2321
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2322
2326
2327
2331
2334
2339
2341
2342
2343
2344 PG
II
2344 PG
III
2353
2356
2357
2359
2361
2362
2379
2382
2383
2386
2387
2388
2390
2391
2392
2395
2399
2401
2407
2426
2427 PG
II
2427 PG
III
2428 PG
II
2428 PG
III
2429 PG
II
2429 PG
III
2434
2435
2437
2438
2439

35

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 2 се отстранява тирето и се чете “НАТРИЕВ
ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД”; в колона 16б се вписва "SGG1", "SG36" и "SG49".

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG10"

в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG7“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"

ДЪРЖАВЕН

в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG10"

в колона 6 се вписва "973"
в колона 6 се премахва “117” и се въвежда "973"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG1"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 6 се изтрива „186“; в колона 16б се вписва „SGG2“.
в колона 6 се изтрива „186“; в колона 16б се вписва „SGG2“.
в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва "SGG8"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"
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2440
2441
2442
2443
2444
2456
2466
2469
2475
2491
2495
2496
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2511
2513
2515
2526
2531
2545
2546 PG
I
2546 PG
II
2546 PG
III
2547
2554
2556
2564 PG
II
2564 PG
III
2565
2571
2573
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585

в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
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в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"
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в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва “SGG1”и “SG49”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“; в колона 6 се вписва “973”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG3"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG4"
в колона 16б се вписва "SGG12"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва “SGG1”и “SG36”
в колона 16б се вписва "SGG12"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG18"

ДЪРЖАВЕН

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16а се добавя SW1”и “H2”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

2586
2604
2610
2619
2626
2627
2642
2644
2646
2664
2670
2671
2672
2677 PG
II
2677 PG
III
2678
2679 PG
II
2679 PG
III
2680
2681 PG
II
2681 PG
III
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2691
2692
2698
2699
2714
2719
2721
2723
2726
2733 PG
I
2733 PG
II
2733 PG
III
2734 PG
I

28

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва “SGG3”и “SGG7”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG2“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва “SGG1”, “SG49”
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”
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2734 PG
II
2735 PG
I
2735 PG
II
2735 PG
III
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2748
2751
2777 PG
I
2777 PG
II
2777 PG
III
2778 PG
I
2778 PG
II
2789
2790 PG
II
2790 PG
III
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2802
2809
2815
2817 PG
II
2817 PG
III
2818 PG
II
2818 PG
III
2819

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”

в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG2“, "SG36" и „SG49“.
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2820
2823
2826
2829
2831
2834
2841
2850
2851
2854
2855
2859
2861
2863
2865
2869 PG
II
2869 PG
III
2872 PG
II
2872 PG
III
2878
2879
2880 PG
II
2880 PG
III
2881 PG
I
2881 PG
II
2881 PG
III
2945
2949
2950
2967
2977
2978
2985
2986
2987
2988
2989 PG
II
2989 PG
III
3011 PG
I
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”

в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SG17“, „SG76“ и „SG78“.
в колона 16б се вписва „SG17“, „SG76“ и „SG78“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва "SGG8"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG8"

в колона 16б се вписва "SGG10"

в колона 16б се вписва "SGG10"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG7“, "SG36" и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG10"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 17 на края се добавя "1-додецен не е морски замърсител."
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG7"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG35“, "SG36" и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG7“, "SG36" и „SG49“.
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в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1a“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 6 се заличава "29"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SGG2“, "SG36" и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG8"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

БРОЙ 15
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в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SG35"
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG15"
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
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3189 PG
III
3211
PGII
3211
PGIII
3212
3213 PG
II
3213 PG
III
3214
3219 PG
II
3219 PG
III
3223
3224
3246
3250
3253
3255
3259 PG
I
3259 PG
II
3259 PG
III
3260 PG
I
3260 PG
II
3260 PG
III
3261 PG
I
3261 PG
II
3261 PG
III
3262 PG
I
3262 PG
II
3262 PG
III
3263 PG
I
3263 PG
II
3263 PG
III
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
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в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 9 се добавя “PP94 PP95”
в колона 9 се добавя “PP94 PP95”
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG8"
в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG12"

в колона 16б се вписва "SGG14"
в колона 16б се вписва "SGG12"

в колона 16б се вписва "SGG3"

в колона 16б се вписва "SGG8"
в колона 16б се вписва "SGG3"

в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”

30

в колона 6 се вписва „387“; в колона 8 се вписва “P911”, “LP905” и "LP906".
в колона 6 се вписва „387“; в колона 8 се вписва “P911”, “LP905” и "LP906".
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SG72"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 6 се заличава „312“, заличава се „380“, заличава се „385“ и се
добавя „388“.
3170 PG в колона 16б се вписва "SGG15"
II
3170 PG в колона 16б се вписва "SGG15"
III
3171
в колона 6 се заличава “240” и се въвежда "388"
3174
в колона 16б се вписва "SGG7"
3181 PG в колона 16б се вписва "SGG7"
II
3181 PG в колона 16б се вписва "SGG7"
III
3189 PG в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG15”
II

3011 PG
II
3011 PG
III
3012 PG
I
3012 PG
II
3012 PG
III
3028
3055
3073
3078
3089 PG
II
3089 PG
III
3090
3091
3101
3102
3103
3104
3106
3108
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3149
3166

С Т Р.
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в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва "SGG18"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG11”
в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG16"

в колона 15 „S-S“ се заменя с „S-S“
в колона 6 се вписва "973"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG2"
в колона 16б се вписва "SGG16"
в колона 16б се вписва "SGG16"
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3405 PG
III
3406 PG
II
3406 PG
III
3407 PG
II
3407 PG
III
3408 PG
II
3408 PG
III
3412 PG
II
3412 PG
III
3413 PG
I
3413 PG
II
3413 PG
III
3414 PG
I
3414 PG
II
3414 PG
III
3419
3420
3421 PG
II
3421 PG
III
3423
3424 PG
II
3424 PG
III
3425
3449
3453
3456
3463
3472
3480
3481
3483
3484
3485
3486
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG6"
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 6 се вписва „387“; в колона 8 се вписва “P911”, “LP905” и "LP906".
в колона 6 се вписва „387“; в колона 8 се вписва “P911”, “LP905” и "LP906".
в колона 16б се вписва “SGG7”и “SGG9”
в колона 16б се вписва "SGG18"
в колона 16б се вписва "SGG8"
в колона 16б се вписва "SGG8"

в колона 16б се вписва "SGG2"

в колона 16б се вписва “SGG2”и “SGG18”
в колона 16б се вписва "SGG2"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва "SGG6"

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.

в колона 16б се вписва „SGG7“, „SGG9“ и „SGG13“.

в колона 16б се вписва „SGG7“, „SGG9“ и „SGG13“.

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG4"

в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва "SGG13"

в колона 16б се вписва "SGG4"
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3333
3360
3361
3362
3375
3377
3378 PG
II
3378 PG
III
3401
3402
3405 PG
II

в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SGG18"
В колона 2, в края на обозначението, се добавя ", СТАБИЛИЗИРАН"; в
колона 6 се добавя "386".
3302
3316 PG в колона 5 се заличава "II"
II
3316 PG Изтрива се целия запис
III
3318
в колона 16б се вписва "SGG18"
3320 PG в колона 16б се вписва "SGG18"
II
3320 PG в колона 16б се вписва "SGG18"
III
3332
в колона 15 „S-S“ се заменя с „S-S“

3264 PG
I
3264 PG
II
3264 PG
III
3265 PG
I
3265 PG
II
3265 PG
III
3266 PG
I
3266 PG
II
3266 PG
III
3267 PG
I
3267 PG
II
3267 PG
III
3277
3293

БРОЙ 15
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БРОЙ 15
MSC 99/22/Доб.1
Приложение 7, стр.45

В списъка с опасни товари се добавят следните нови вписвания:
(1)
3535

3535

3536

(2)

(3)

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ,
ЗАПАЛИМИ, НЕОРГАНИЧНИ,
N.O.S
ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ,
ЗАПАЛИМИ, НЕОРГАНИЧНИ,
N.O.S
ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ
МОНТИРАНИ В ТОВАРНО
ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО
литиево-йонни батерии или
литиеви метални батерии

(4)
4,1

(5)
I

(6)
274

6,1

6,1

(7a)

(7b)
E5

(8)
P002

(9)
-

(10)
IBC99

(11)
-

(12)
-

(13)
T6

(14)
TP33

4,1

II

9

274

500 г

E4

389

0

E0

P002

-

IBC08

-

T3

TP33

2,1

Виж
2.0.6.6

-

274
391

0

E0

P006
LP03

3538

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
НЕЗАПАЛИМ, НЕОТРОВЕН
ГАЗ, N.O.S

2,2

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

P006
LP03

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ТОКСИЧЕН ГАЗ, N.O.S

2,3

Виж
2.0.6.6

274

3540

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S

3

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

P006
LP03

-

-

-

-

-

-

3541

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ , N.O.S

4,1

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

P006
LP03

-

-

-

-

-

-

3542

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ

4,2

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

-

-

-

-

-

-

-

4,3

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

-

-

-

-

-

-

-

5,1

Виж
2.0.6.6 -

274
391

0

E0

-

-

-

-

-

-

-

3543

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ВЕЩЕСТВО, КОЕТО ОТДЕЛЯ
ЗАПАЛИМ ГАЗ ПРИ КОНТАКТ
С ВОДА, N.O.S

3544

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ОКСИДИРАЩО ВЕЩЕСТВО,
N.O.S

0

-

-

-

-

F-A, S-G

Категория Б

F-A, S- I

Категория А

F-D, S-U

Категория Г
SW2

F-C,S-V

Категория А

F-C, S-U

-

F-E, S-D

Категория Б

F-A, S-G

Категория Б

B4
B21

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМ ГАЗ, N.O.S

ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА
СЕ САМОЗАПАЛЯТ, N.O.S

(16a)
Категория Б

(16b)
-

3537

3539

(15)
F-A, S-G

0

-

-

-

-

-

-

-

-

E0

-

(17)
Токсичен при поглъщане, през кожата или при вдишване на
праха му.
Вж. вписването по-горе.

ТТС, съдържащо литиеви или литиево-йонни
батерии, които са предназначени да служат като мобилен
захранващ блок.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* F-G, S-M за пирофорни вещества, F-A, S-J за
самонагряващи се вещества.

-

-

-

-

391

*

-

F-G, S-N

-

F-A, S-Q

-

3496
3498
3507
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В колона 17 изречението се заменя с „Никел-металхидридните клетки или
батерии, опаковани със или съдържащи се в оборудване и никелметалхидридните батерии тип копче, не са предмет на разпоредбите на
настоящия кодекс.“
в колона 16б се вписва „SGG1“, „SG36“ и „SG49“.
в колона 16б се вписва "SG77"

3487 PG в колона 16б се вписва "SGG8"
II
3487 PG в колона 16б се вписва "SGG8"
III
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Виж
2.0.6.6
274
391
0
E0
P006
LP03

9
Виж
2.0.6.6
274
391
0
E0
P006
LP03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(12)
(13)
(14)

-

-

-

-

(15)
F-J, S-R

-

-

(16a)

F-A, S-A
Категория Б
SW2
*

F-A, S-B
Категория Б
SW2

F-A, S-P
Категория А

-

(16b)
-

-

-

47

8

(11)

„В тази специална разпоредба „оборудване“ означава устройство, за което
литиевите клетки или батерии осигуряват електрическа енергия за
работата му.“

P006
LP03

-

В първия параграф след подточка .8, на края се добавя следното изречение:

E0

(10)

Бележка 2: Пакети, съдържащи литиеви батерии, опаковани в
съответствие с разпоредбите на част 4, глава 11, инструкции за опаковане
965 или 968, раздел IB от техническите инструкции на ICAO за безопасен
превоз на опасни товари по въздуха, обозначени с маркировката, показана
в 5.2.1.10 (маркировка за литиева батерия) и етикета, показан в 5.2.2.2.2,
образец № 9А се счита, че отговарят на разпоредбите на тази специална
разпоредба."

0
-

В подточка .6 се преименува съществуващата бележка като бележка 1 и се добавя
следната нова бележка 2:

ДЪРЖАВЕН

“Когато пакетите са поставени в опаковка, знакът за литиева батерия
трябва да бъде ясно видим или да бъде поставен от външната страна на
балата, а самата тя трябва да бъде обозначена с думата “ВЪНШНА
ОПАКОВКА". Буквите на маркировката “ВЪНШНА ОПАКОВКА” са наймалко 12 mm високи;"

274
391

(9)

В подточка .5, в края на параграфа, се добавят следните две нови изречения:

Виж
2.0.6.6

-

В подточка .4, изразът "защита срещу допир до проводящи материали" се заменя с
израза "защита срещу допир до електропроводим материал". В края на .4, “.” се
заменя с ";".

6,1

(8)

SП 188 В подточка .3, “2.9.4.1 и 2.9.4.5” се заменя с "2.9.4.1, 2.9.4.5, 2.9.4.6, ако е приложимо
и 2.9.4.7"

(7a)
0

-

SP 181 „Риск“ се заменя с „опасност“.

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
РАЗЛИЧНИ ОПАСНИ
ВЕЩЕСТВА, N.O.S
(6)
274
391
(7b)
E0

SP 186 се заличава.

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО,
N.O.S
(4)
(5)
Виж
2.0.6.6
-

-

SP 172 „Риск(ове)“ се заменя с „опасност(и)“. В .1 и .2, “риск” се заменя с "опасност". В .3
“риск(ове)” се заменя с "опасност(и)".

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО,
N.O.S

SP 122 “Риск(ове)” се заменя с "опасност(и)".

(3)
5,2

SP 133 „Риск“ се заменя с „опасност“.

3548
(2)
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ,
N.O.S

SP 63 Във въвеждащия текст „рискове“ се заменя с „опасност(и)“. В .5 „риск“се заменя с
„опасност“. В .7 „риск“ се заменя с „опасност“ и “риск(ове)" с "опасност(и)".

3547

„29 Опаковките, включително балите, са освободени от етикетиране, при условие
че са маркирани със съответстващия им клас (напр. "клас 4.2")."

3546

SP 29 се изменя така:

(1)
3545

3.3.1
В третото изречение се заменя “като “повредени литиеви батерии” с “като”
ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ”“.

Глава 3.3
Специални разпоредби, приложими за определени вещества, материали или
артикули

БРОЙ 15
С Т Р. 3 3

(17)

Токсичен при поглъщане, през кожата или при вдишване на
праха му. * Когато SP391 изисква одобрение от
компетентния орган, натоварването и обработката се
определят от компетентния орган.
Причинява изгаряния на кожата, очите и лигавиците.

-

-

-
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Двигателите или машините трябва да са ориентирани така, че да
предотвратяват непреднамереното изтичане на опасни товари и да са
обезопасени чрез средства, които задържат двигателите или машините,
за да предотвратят тяхното движение по време на транспорт, което би
променило ориентацията или би причинило повреда.

49

- когато двигателят или машината съдържа повече от 60 л течно гориво и
има капацитет не по-голям от 450 л, се прилагат изискванията за
етикетиране от 5.2.2;

.10 За ООН 3528 и ООН 3530:

.9

.8 Всички клапани или отвори (напр. изпускателни устройства) трябва да бъдат
затворени по време на транспортиране.

.7 Двигателят или машината, включително средствата за съдържане, съдържащи
опасни товари, трябва да отговарят на конструктивните изисквания,
определени от компетентния орган.

ВЕСТНИК
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Заличава се последното изречение.

“Ако машината или апаратът съдържа повече от един артикул опасни
товари, отделните такива трябва да бъдат изолирани, за да се
предотврати опасната им реакция един с друг по време на
транспортиране (виж 4.1.1.6). Когато е необходимо да се осигури
оставането на опасни течни товари в нужната ориентация, се поставят
насочващи стрелки най-малко на две противоположни вертикални страни,
сочещи правилната посока, в съответствие с 5.2.1.7.1."

SР 301 В началото “вещество” се заменя със “товари". Изменят се петото и шестото
изречения така:

SP 296 „Риск “се заменя с „опасност“.

които“.

SP 293 В подточка .2, след „Съответствията за безопасност са“, се въвежда “съвпадения,

SP 363 Добавя се следното ново встъпително изречение:
"Това вписване може да се използва само когато са изпълнени условията на тази
специална разпоредба.
Не се прилагат други разпоредби на настоящия кодекс, с изключение на специална
разпоредба 972, глава 5.4, част 7 и колони 16а и 16б от списъка на
опасните товари."
Съществуващата подточка .7 се заменя със следното:

SP 362 В подточка .2 и .3, “риск” се заменя с "опасност".

SP 312 се заличава.

се добавя "или LP905 от 4.1.4.3, според случая" в края.

ДЪРЖАВЕН

SP 290 В подточка .2, “риск” се заменя с "опасност".

SP 271 „Риск“ се заменя с „опасност“.

“За целите на попълване на документа за превоз на опасни товари, както
е посочено в 5.4.1.4.1, групата за опаковане, посочена в документа, е
групата за опаковане с най-строги изисквания, определена за всяко
отделно вещество в комплекта."

В третия параграф първото изречение се изменя, както следва:

SP 310 В първия параграф, “клетки и батерии” се заменя с "клетки или батерии", два пъти, и

"* за транспортиране на рибно брашно в насипно състояние, виж Кодекс IMSBC."

и се добавя съответната бележка под линия *, както следва:

„308* Рибното брашно се стабилизира, за да се предотврати спонтанно запалване
чрез ефективно прилагане на етоксихин, BHT (бутилиран хидрокситолуен)
или токофероли (също използвани в смес с екстракт от розмарин) по
време на производството. Посоченото прилагане се извършва в рамките
на дванадесет месеца преди изпращането. Скрапът от риба или рибното
брашно трябва да съдържа най-малко 50 ppm (мг/кг) етоксихин, 100 ppm
(мг/кг) BHT или 250 ppm (мг/кг) антиоксидант на основата на токоферол, по
време на превоза.“,

SP 308 се изменя така:

“307 Това вписване може да се използва само за съставни торове на основата на
амониев нитрат. Те се класифицират в съответствие с процедурата,
определена в Ръководството за изпитване и критерии, част III, раздел 39.

SP 307 се изменя така:

34

Във втория параграф се заличава последното изречение.

.2 ограничени количества, посочени в колона 7а от списъка на опасните товари от
глава 3.2, при условие че нетното количество на вътрешната опаковка не
надвишава 250 мл или 250 г.“

“Такива комплекти трябва да съдържат само разрешени опасни товари, като:
.1 oсвободeни количествата, които не превишават посочените в колона 7б от
списъка на опасните товари от глава 3.2, при условие че нетното
количество на вътрешната опаковка и нетното количество на опаковка са
каквито са предписани в 3.5.1.2 и 3.5.1.3; или

SP 251В първия параграф последното изречение се заменя със следното:

SP 240 се заличава.

SP 204 Заменя се “риск” с “опасност” два пъти и се добавя думата “опасност” между “
добавена" и "етикет" в последното изречение.

“193 Това вписване може да се използва само за съставни торове на основата на
амониев нитрат. Те се класифицират в съответствие с процедурата,
определена в Ръководството за изпитване и критерии, част III, раздел 39. "

SP 193 се изменя така:

С Т Р.
БРОЙ 15

когато двигателят или машината съдържа повече от 60 л течно гориво
и има капацитет над 3,000 л, се поставят табели на две
противоположни страни в съответствие с точка 5.3.1.1.2; и

в допълнение към горните изисквания, за ООН 3530, когато
двигателят или машината съдържа повече от 60 л течно гориво и
капацитетът не надвишава 3,000 л, се прилагат изискванията за
маркировка от 5.2.1.6; и когато двигателят или машината съдържа
повече от 60 л течно гориво и капацитетът надвишава 3,000 л, се
прилагат изискванията за маркировка от 5.3.2.3.2.

-

-

когато резервоарът за гориво на двигателя или машината има воден
капацитет над 450 л, но не повече от 1 000 л, той трябва да бъде
етикетиран от две противоположни страни в съответствие с 5.2.2; и

когато резервоарът за гориво на двигателя или машината е с воден
капацитет над 1,000 л, той се обозначава с табели върху две
противоположни страни в съответствие с точка 5.3.1.1.2.

-

-
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Превозните средства, задвижвани с двигател с горивни клетки, се
причисляват към вписванията ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО,
ГОРИВНА КЛЕТКА, НА ГАЗ ИЛИ ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО,
ГОРИВНА КЛЕТКА, НА ТЕЧНО ГОРИВО, според случая. Тези записи
включват хибридни електрически превозни средства, задвижвани както от
горивна клетка, така и от двигател с вътрешно горене с мокри батерии,
натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни батерии,
транспортирани с монтиран(и) акумулатор(и).
Другите превозни средства, които са с двигател с вътрешно горене, се
причисляват към вписванията ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ГАЗ,
или 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА ТЕЧНО ГОРИВО, според случая.
Тези записи включват хибридни електрически превозни средства,
задвижвани както от двигател с вътрешно горене, така и от мокри
батерии, натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни
батерии, транспортирани с монтиран(и) акумулатор(и).

ВЕСТНИК
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Ако е приложимо, транспортът се придружава от копие на одобрението на
компетентния орган."

Документът за транспорт включва следното пояснение: “Транспорт в съответствие
със специална разпоредба 376".

Опаковките трябва да бъдат маркирани с “ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ” в допълнение
към официалното транспортно наименование на пратката, както е посочено в
5.2.1.

Клетки и батерии, определени като повредени или дефектни и които могат бързо
да се демонтират, да реагират опасно, да предизвикат пламък или опасно
отделяне на топлина или опасно отделяне на токсични емисии, корозивни или
запалими газове или пари при нормални условия на транспортиране, се опаковат и
транспортират в съответствие с инструкции за опаковане P911 от 4.1.4.1 или
LP906 от 4.1.4.3, според случая. Компетентният орган може да разреши
алтернативни условия за опаковане и/или транспортиране.

"Клетките и батериите трябва да бъдат опаковани в съответствие с инструкциите
за опаковане P908 от 4.1.4.1 или LP904 от 4.1.4.3, според случая.

SP 376 Изменя се текстът след третия параграф, както следва:

“388 ООН 3166 вписвания се прилагат за превозни средства, задвижвани от
двигатели с вътрешно горене на течно или газово гориво или от горивни
клетки.

„387 Литиевите батерии в съответствие с 2.9.4.6, съдържащи както първични
литиеви метални клетки, така и презареждащи се литиево-йонни клетки,
се причисляват към ООН 3090 или 3091, според случая. Когато такива
батерии се транспортират в съответствие със специална разпоредба 188,
общото съдържание на литий на всички литиево-метални клетки,
съдържащи се в акумулатора, не трябва да надвишава 1.5 г, а общият
капацитет на всички литиево-йонни клетки, съдържащи се в акумулатора,
не трябва да надвишава 10 Wh.“

Добавя се следната нова специална разпоредба:

SP 972 се замества "2.9.4.1 прави" с "2.9.4.1 и 2.9.4.7 правят".

Документът за транспорт трябва да включва следното пояснение: "Транспорт в
съответствие със специална разпоредба 377".
SP 380 се заличава.
SP 384 Бележката се заличава.
SP 385 се заличава.
SP 907 изразът “които трябва да превишават 100 мг/кг” се замества с "виж специална
разпоредба 308".
SP943 Заменя се „евентуални добавени рискове“ с „евентуални добавени опасности“.
SP 945 се заличава.
SP 959 Заменя се „евентуални добавени риск(ове)“ с „евентуални добавени опасност(и)“.
SP 961 В подточка .1 се замества "2.9.4.1 прави" с "2.9.4.1 и 2.9.4.7 правят".
SP 962 В подточка .4 се замества "2.9.4.1 прави" с "2.9.4.1 и 2.9.4.7 правят".
SP 963 Заменя първото изречение със следното:
„Никел-металхидридните клетки или батерии, опаковани със или
съдържащи се в оборудване и никел-металхидридните батерии тип
копче, не са предмет на разпоредбите на настоящия кодекс.“

В края на SP 377 се добавя нов параграф, както следва:

ДЪРЖАВЕН

SP 369 В първия параграф, “рискове” се заменя с “опасности". В третия параграф „риск“ се
заменя с „опасност“.

.13 Трябва да бъдат спазени изискванията, посочени в инструкцията за опаковане
P005 от 4.1.4.1."

.12 Документът за транспорт трябва да съдържа следното допълнително
пояснение "Транспорт в съответствие със специална разпоредба 363".

когато резервоарът за гориво на двигателя или машината е с воден
капацитет не по-голям от 450 л, се прилагат изискванията за
етикетиране от 5.2.2;

-

.11 За ООН 3529:

когато двигателят или машината съдържа повече от 60 литра течно
гориво и е с вместимост повече от 450 л, но не повече от 3,000 л, те
се етикетират на две противоположни страни в съответствие с точка
5.2.2;

-

БРОЙ 15
С Т Р. 3 5

53

ВЕСТНИК
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Батериите трябва да бъдат надеждно закрепени към вътрешната
конструкция на товарното транспортно средство (например чрез
поставяне в стелажи, шкафове и др.) по такъв начин, че да се
предотврати късо съединение, случайна работа, и значително движение
спрямо товарното транспортно средство, причинявани от обичайните при
превоз удари, натоварвания и вибрации. Опасните товари, необходими за
безопасната и правилна работа на ТТС (напр. пожарогасителни системи и
климатични инсталации), трябва да са правилно обезопасени или
монтирани в ТТС и не са предмет на настоящия кодекс по друг начин.

“389 Това вписване се отнася само за литиево-йонни батерии или литиеви
метални батерии, монтирани в ТТС и предназначени само за осигуряване
на външно захранване на товарното транспортно средство. Литиевите
батерии трябва да отговарят на изискванията от 2.9.4.1 до 7 и да
съдържат необходимите системи за предотвратяване на свръхзареждане
и претоварване между батериите.

системите за съхранение на гориво газ отговарят на изискванията
на стандартите или правилата за горивни резервоари на
превозните средства, според случая. Примери за приложими
стандарти и разпоредби са:

ДЪРЖАВЕН

Опасни товари, като батерии, въздушни възглавници, пожарогасители,
акумулатори на сгъстен газ, предпазни устройства и другите съставни
елементи на превозното средство, които са необходими за
експлоатацията на превозното средство или за безопасността на неговия
оператор или пътници, трябва да бъдат надеждно монтирани в
превозното средство и не са предмет на настоящия кодекс."

.1

“392 За превоза на системи за съхранение на гориво газ, проектирани и одобрени
за монтиране на моторни превозни средства, съдържащи газ, не е
необходимо да се прилагат разпоредбите на подраздел 4.1.4.1 и глава 6.2
от настоящия кодекс, когато се транспортират за изхвърляне,
рециклиране, ремонт, проверка, поддръжка или от мястото, където са
произведени до завод за сглобяване на превозни средства, при условие
че са изпълнени следните условия:

“391 артикули, съдържащи опасни товари от клас 2.3 или клас 4.2, или клас 4.3,
или клас 5.1, или клас 5.2 или клас 6.1 за вещества, отровни при
вдишване, изискващи опаковъчна група I, и артикули, съдържащи повече
от една от опасностите, изброени в 2.0.3.4.2 до 2.0.3.4.4, се транспортират
при условия, одобрени от компетентния орган."

Батериите в ТТС не подлежат на изисквания за маркиране или
етикетиране. ТТС трябва да показва номера на ООН в съответствие с
точка 5.3.2.1.2 и да бъде обозначен с табели върху две противоположни
страни в съответствие с точка 5.3.1.1.2.“

Опасни товари, които не са необходими за безопасната и правилна
експлоатация на ТТС, не се транспортират в него.
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Примери за оборудване са косачки, машини за почистване или модели на
лодки и модели на ЛА (летателни апарати). Оборудване, захранвано от
литиево-метални или литиево-йонни батерии, се причислява към
вписванията ООН 3091 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В ОБОРУДВАНЕ, или ООН 3091 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ,
ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ или ООН 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО, или ООН 3481
ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ, според
случая.

По смисъла на тази специална разпоредба превозните средства са
самоходни машини, предназначени да превозват едно или повече лица
или товари. Примери за такива превозни средства са автомобилите,
мотоциклетите, скутерите, три- и четириколесни превозни средства,
камиони, локомотиви, велосипеди (велосипеди с педали и мотор) и други
превозни средства от този тип (например самоходни превозни средства
или превозни средства, които не са оборудвани с места за сядане),
инвалидни колички, трактори за косене на трева, самоходно
селскостопанско и строително оборудване, лодки и самолети. Това
включва превозни средства, транспортирани в опаковка. В този случай
някои части на превозното средство могат да бъдат демонтирани, за да се
поберат в опаковката.

Позиция ООН 3171 се прилага само за превозни средства, задвижвани с
мокри батерии, натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиевойонни батерии и оборудване, захранвано с мокри батерии или натриеви
батерии, транспортирани с монтирани батерии.

Ако превозното средство се задвижва от двигател с вътрешно горене, на
газ и на течно гориво, се причисляват към ООН 3166 ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО НА ГАЗ.

С Т Р.
БРОЙ 15

Единни разпоредби относно: I. Одобряване на
специфично оборудване на превозни средства от
категории M и N, използващи втечнен нефтен газ в
задвижващата си система; II Одобряване на превозни
средства от категории M и N, оборудвани със
специално оборудване за използване на втечнени
нефтени газове в тяхната система за задвижване по
отношение на монтирането на такова оборудване

.3

.2

ISO 15500: Пътни превозни средства - компоненти на
горивната система за сгъстен природен газ (CNG) няколко части, според случая
Съдържатели на гориво за превозни средства на
сгъстен природен газ
Кодекс за бойлери, съдове под налягане и
тръбопроводи под налягане, част 2 Изисквания към
бутилките с високо налягане за бордово съхранение
на горива за автомобилни превозни средства

Глобален Технически Регламент за превозните
средства, работещи с водород и горивни клетки
(ECE/TRANS/180/Add.13)
Газообразни водородни и водородни смеси резервоари за гориво за наземни превозни средства

Серия ISO 15500

ANSI NGV 2
CSA B51 част 2: 2014

Глобален Технически
Регламент (GTR) № 13

ВЕСТНИК
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ако системата за ограничаване на подаването на гориво е оборудвана с два или
повече вградени в линията клапана, и двата клапана се затварят така, че да са
херметични при нормални условия на транспортиране. Ако има само един клапан или
работи само един клапан, всички отвори с изключение на отвора на

Бележка 2: Ако съдържащите системи за горивни газове не са херметични или са
препълнени, или ако има повреди, които биха могли да повлияят на тяхната
безопасност (например в случай на изземване, свързано с безопасността), те се
превозват само в аварийни съдове под налягане в съответствие с настоящия кодекс.

Бележка 1: Критериите може да бъдат намерени в стандарт ISO 11623:2015
Транспортируеми газови бутилки - периодична проверка и изпитване на
композитни газови бутилки (или ISO 19078:2013 Газови бутилки - проверка на
монтажа на цилиндрите, и окачествяване на цилиндрите под високо налягане за
съхранение на природен газ на борда като гориво за автомобилни превозни
средства).

системите за херметизиране на горивните газове не трябва да имат никакви
признаци на външни повреди, които могат да повлияят на тяхната безопасност;

Газови резервоари, проектирани и конструирани в съответствие с предишни версии
на съответните стандарти или правила за газови резервоари за моторни превозни
средства, които са били приложими към момента на сертифицирането на превозните
средства, за които газовите резервоари са били проектирани и конструирани, могат да
продължат да бъдат транспортирани;

Правило № 134 на ИКЕ-ООН Превозни средства, работещи с водород и горивни
клетки (HFCV)
CSA B51 част 2: 2014
Кодекс за бойлери, съдове под налягане и
тръбопроводи под налягане, част 2 Изисквания към
бутилките с високо налягане за бордово съхранение
на горива за автомобилни превозни средства

Регламент (EС) № 406/ 2010 Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията от 26 април
2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно
одобрение на типа на моторни превозни средства,
задвижвани с водород

Регламент (ЕО) № 792/2009 Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно
одобрение на типа на моторни превозни средства,
задвижвани с водород, и за изменение на Директива
2007/46/ЕО

ISO/TS 15869:2009

Водородни резервоари под налягане

Газови бутилки - бутилки с високо налягане за
съхранение на борда на природен газ като гориво за
автомобилни превозни средства

ISO 11439:2013

ДЪРЖАВЕН
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Правило № 115 на ИКЕ-ООН (Единни разпоредби относно одобрението на I.
Специфични системи за дооборудване за LPG
(втечнени нефтени газове), които да бъдат
инсталирани в моторни превозни средства за
използване на LPG в техните двигателни уредби; II
Специфични уредби за дооборудване за CNG
(сгъстен природен газ), които се монтират в МПС за
използване на CNG в техните двигателни уредби)

Правило № 110 на ИКЕ-ООН Единни
разпоредби
относно:
I.
специфични
компоненти на МПС, използващи сгъстен природен
газ (CNG) и/или втечнен природен газ (LNG) в тяхната
двигателна уредба; II Превозни средства по
отношение
на
монтирането
на
специфични
компоненти от одобрен тип за използване на сгъстен
природен газ (CNG) и/или втечнен природен газ (LNG)
в ттяхната двигателна уредба

Резервоари за метан

Правило № 115 на ИКЕ-ООН Единни разпоредби относно одобрението на: I.
Специфични системи за дооборудване за LPG
(втечнени нефтени газове), които да бъдат
инсталирани в моторни превозни средства за
използване на LPG в техните двигателни уредби; II
Специфични уредби за дооборудване за CNG
(сгъстен природен газ), които се монтират в МПС за
използване на CNG в техните двигателни уредби

Правило № 67 на ИКЕ,
Поправка 2

Резервоари за пропан-бутан

БРОЙ 15
С Т Р. 3 7

клапаните трябва да са обезопасени чрез един от методите,
описани в 4.1.6.1.8.1 до 4.1.6.1.8.5;

с изключение на случаите на системи за съдържане на гориво,
демонтирани с цел изхвърляне, рециклиране, ремонт, проверка
или поддръжка, те трябва да бъдат напълнени с не повече от 20
% от тяхното номинално съотношение на пълнене или номинално
работно налягане, според случая;

независимо от разпоредбите на глава 5.2, когато системите за
съдържане на горивни газове се превозват в устройство за
обработка, маркировката и етикетите могат да бъдат поставени
върху устройството за обработка; и

независимо от разпоредбите на 5.4.1.5, информацията за общото
количество опасни товари може да бъде заменена със следната
информация:

.5

.6

.7

.8
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P203 В точка (7), “риск” се заменя с "опасност".

P200 В ал. 3, буква д), в първия параграф, се заменя "течна фаза" с "втечнен газ". В
подточка (i), изразът „течен компонент“ се заменя с израза „втечнен газ“. В подточка (iv),
изразът „течен компонент“ се заменя с израза „втечнен газ“. В подточка (v), изразът “течен
компонент” се заменя с “втечнен газ”. В последния параграф се заменя “течен компонент" с
"течна фаза". В заглавното поле на колона 4 на таблица 1, 2 и 3, „риск“ се заменя с
„опасност“.

“* Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата
от 1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Табличната бележка* гласи:

ВЕСТНИК
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“974 Тези вещества могат да бъдат транспортирани в цистерни от тип 9 на ММО."

“973 Опаковките, с изключение на балите, трябва също така да показват
официално транспортно наименование и ООН номера на веществото,
което съдържат в съответствие с 5.2.1. Във всеки случай опаковките,
включително балите, са освободени от маркировка за клас, при условие
че са натоварени в ТТС и че съдържат товари, на които е присвоен само
един ООН номер. ТТС, в които са натоварени опаковките, включително
балите, трябва да показват всички етикети, табели и маркировки, в
съответствие с глава 5.3."

Пример 2:
„ООН 1965 въглеводородна газова смес,
втечнена, N.O.S., 2.1, 3 системи за съдържане на горивен
газ, всяка от по 15 кг нетна маса газ.“

Пример 1:
“ООН 1971 природен газ, сгъстен, 2.1, 1 система
за съдържане на горивен газ общо 50 л, 200 бара".

P101 “Държавният отличителен знак за моторни превозни средства в международен
трафик“ се заменя с “Отличителния знак, използван за превозни средства в международния
автомобилен трафик*".

P001 Под “Композитни опаковки”, на първия ред, “Пластмасов съд в стоманен или
алуминиев барабан (6HA1,6HB1)” се заменя с “Пластмасов съд в стоманен, алуминиев или
пластмасов барабан (6HA1, 6HB1, 6HH1)". На втория ред, “Пластмасов съд във влакнест,
пластмасов или шперплатов барабан (6HG1,6HH1, 6HD1)” се заменя с “Пластмасов съд във
влакнест или шперплатов барабан (6HG1, 6HD1)".

Списък на инструкциите за опаковане
Инструкции за опаковане относно използването на опаковки (с изключение
на IBC и големи опаковки)

4.1.4
4.1.4.1

ГЛАВА 4.1
Използване на опаковки, включително средни контейнери за насипни товари (IBC) и
големи опаковки

РАЗПОРЕДБИ ЗА ОПАКОВАНЕ И ЦИСТЕРНИ

ЧАСТ 4

3.5.6
Документация
3.5.6.1 Заменят се думите „декларация за опасни товари“ с „документ за превоз на опасни
товари“.

Опасни товари, опаковани в oсвободeни количества

Глава 3,5

3.4.6
Документация
3.4.6.1 Заменят се думите „декларация за опасни товари“ с „документ за превоз на опасни
товари“.

ДЪРЖАВЕН

Примери за информацията в документа за транспорт:

.2 при втечнени газове — общата нетна маса (кг) газ на всяка
система за съдържане на гориво и, при газове под
налягане — общата водовместимост (л) на всяка система
за съдържане на гориво, последвана от номиналното
работно налягане.

Глава 3.4
Опасни товари, опаковани в ограничени количества
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.1 броят на системите за съдържане на горивни газове; и

системите за съдържане на горивните газове се транспортират по
такъв начин, че да се предотврати запушването на устройството
за понижаване на налягането или повреда на клапаните и на
която и да е друга част под налягане от системите за съдържане
на горивните газове, и непреднамерено изпускане на газа при
нормални условия на транспортиране. Системата за съдържане
на горивни газове трябва да бъде обезопасена, за да се
предотврати хлъзгане, преобръщане или вертикално движение;

.4

устройството за понижаване на налягането се затварят така, че
да бъдат херметични при нормални условия на транспортиране;

С Т Р.
БРОЙ 15

пробите се пренасят в микротитърни плаки или многослойни плаки,
изработени от пластмаса, стъкло, порцелан или каменинови материали
като вътрешна опаковка;

максималното количество за отделна вътрешна кухина не надвишава
0.01г за твърди вещества или 0.01 мл за течности;

максималното нетно количество на външна опаковка е 20 г за твърди
вещества или 20 мл за течности, или в случай на смесени опаковки сумата
от грамове и милилитри не надвишава 20; и

когато сух лед или течен азот се използва като охлаждаща течност за
мерки за контрол на качеството, изискванията на 5.5.3 са спазени.
Вътрешните опори трябва да бъдат осигурени за обезопасяване на
вътрешните опаковки в първоначалното им положение. Вътрешните и
външните опаковки трябва да запазват своята цялост при температурата
на използвания хладилен агент, както и при температурите и налягането,
които биха могли да произтекат от загубата на охлаждане.

.2

.3

.4

.5

всяко вещество се съдържа във вътрешна опаковка от стъкло или
пластмаса с максимална вместимост 30 мл, поставена в разширяема
матрица от полиетиленова пяна с дебелина най-малко 130 мм, с плътност
18±1 г/л;

в обема от пяна вътрешните опаковки са отделени една от друга на
минимално разстояние 40 мм и от стената на външната опаковка на

.2

.3

когато сух лед или течен азот се използва като охлаждаща течност за
мерки за контрол на качеството, изискванията на 5.5.3 са спазени.
Вътрешните опори трябва да бъдат осигурени за обезопасяване на
вътрешните опаковки в първоначалното им положение. Вътрешните и
външните опаковки трябва да запазват своята цялост при температурата
на използвания хладилен агент, както и при температурите и налягането,
които биха могли да произтекат от загубата на охлаждане.

.6

разпоредба

2

се

заменя

"непроводими"

с

"електрически
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Въвеждат се следните нови инструкции за опаковане:

В параграф (1), буква в), параграф (1), буква г), параграф (2), буква в) и четвърто тире от
допълнителните изисквания, се заменя „непроводими“ с „електрически непроводими“.

P910 В уводното изречение, “клетки и батерии” се заменя с “клетки или батерии”, два пъти.

P908 В параграфи (2) и (4) “непроводими” се заменя с "електрически непроводими".
P909 В параграф (1), буква в) и параграф (2), буква б), в четвъртото тире на допълнително
изискване 2 и в
допълнителните изисквания 3 “непроводими” се заменя с "електрически непроводими".

"Настоящата инструкция се отнася до ООН 3363."

P907 В началото се добавя ново поле със следното изречение:

P906 В параграф (2), във въвеждащото изречение и в подточка (б), "устройства" се заменя
с "предмети" три пъти.

P903 Преди уводното изречение, което започва със „Следните опаковки…“, се добавя ново
изречение, което гласи „по смисъла на настоящата инструкция за опаковане „оборудване“
означава устройство, за което литиевите клетки или батерии осигуряват електрическа
енергия за функционирането му.“. В параграф (3), се заличава последното изречение.

P902 В параграфа под “Непакетирани изделия:", се изменя краят на изречението
на: “когато се премества на, от или между мястото, където се произвежда, и завода за
монтиране, включително междинните пунктове за обработка."

P901 При “Допълнително изискване” се заличава “не надвишава 250 мл или 250 и трябва
да".

P801 В допълнителна
непроводими".
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външната опаковка се състои само от велпапе от тип 4G с минимални
размери 60 cм (дължина), 40.5 cм (ширина), 30 cм (височина) и минимална
дебелина на стената 1.3 cм;

.1

максималното нетно количество на външна опаковка е 56 г за твърди
вещества или 56 мл за течности, или в случай на смесени опаковки
сумата от грамове и милилитри не надвишава 56; и

.5

P620 В допълнителна разпоредба 3, в края се заличава „и температурите в интервала от 40°C до +55°C“ и се добавя следното ново изречение: "Този първичен съд или вторична
опаковка трябва също да издържа на температури в диапазона от -40°C до +55°C.".

максималното съдържание на всяка вътрешна кухина не надвишава 0.01 г
за твърди вещества или 0.01 мл за течности;

.4

минимално разстояние от 70 мм. Опаковката може да съдържа до два
слоя от такива матрици от пяна, всеки от които съдържа до 28 вътрешни
опаковки;

ДЪРЖАВЕН

“PP95 М алки количества енергийни проби от раздел 2.0.4.3 могат да бъдат превозвани по
ООН 3223 или ООН 3224, според случая, при условие че:

се използва само комбинирана опаковка с външна опаковка, съдържаща
кутии (4A, 4B, 4N, 4C1,4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2);

.1

“PP94 Много малки количества енергийни проби от раздел 2.0.4.3 могат да бъдат
превозвани по ООН 3223 или ООН 3224, според случая, при условие че:

P410 Бележка (4) към таблицата се заменя със следното:
“За опаковане на вещества от група ІІ, тези опаковки могат да се използват само
когато са транспортирани в затворено ТТС."
P520 В допълнителна разпоредба 4 4, “риск” се заменя с "опасност". Освен това се добавят
следните нови специални разпоредби за опаковане PP94 и PP95:

стопен материал".

P403 В специални разпоредби за опаковане PP31 се заличава “, с изключение на твърд

P208 В заглавното поле на колона 4 на таблица 1, „риск“ се заменя с „опасност“.

P206 В точка (3), в първия параграф, се заменя "течна фаза" с "втечнен газ". В подточка (a),
изразът “течен компонент” се заменя с “втечнен газ”. В подточка (г), изразът “течен
компонент” се заменя с “втечнен газ”. В подточка (д), изразът “течен компонент” се заменя
с “втечнен газ”. В последния параграф се заменя “течен компонент" с "течна фаза".
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Опаковките трябва да съответстват на опаковъчна група I.

бидони (3A2, 3B2, 3H2).

кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);и

батерии: барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

За клетки и батерии и оборудване, съдържащи клетки и

Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и
4.1.3 :

ДЪРЖАВЕН

Настоящата инструкция се отнася за повредени или дефектни клетки и батерии от ООН №
3090, 3091, 3480 и 3481, които могат бързо да се разсъединят, опасно да реагират, да
предизвикват пламък или опасно топлоотделяне или опасно отделяне на токсични,
корозивни или запалими газове или пари при нормални условия на транспортиране.

Опаковката трябва да може да отговаря на следните допълнителни изисквания за
ефективност в случай на бързо разсъединяване, опасна реакция, възпламеняване или
опасно отделяне на топлина или опасно отделяне на токсични, корозивни или
запалими газове или пари от клетките или батериите:
(a)
външната повърхностна температура на завършената опаковка не трябва да е
по-висока от 100°C. Краткотраен скок на температурата до 200°C е приемлив;
(b)
извън опаковката не трябва да има пламък;
(c)
не трябва да излитат снаряди от опаковката;
(d)
структурната цялост на опаковката трябва да се поддържа; и
(e)
опаковките трябва да имат система за управление на газовете (напр. филтърна
система, циркулация на въздуха, херметизация на газа, газонепропусклива
опаковка и т.н.), според случая.
(5) Допълнителните изисквания за ефективност на опаковането се проверяват чрез
изпитване, както е посочено от компетентния орган.
При поискване се предоставя доклад от проверката. Като минимално изискване в
протокола от проверката се посочват името на клетката или батерията, номерът на
клетката или батерията, масата, типът, енергийното съдържание на клетките или
батериите, идентификацията на опаковката и данните от изпитването съгласно
метода за проверка, определен от компетентния орган.
(6) Когато като охлаждаща течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат
изискванията на точка 5.5.3. Вътрешните и външните опаковки трябва да запазват
своята цялост при температурата на използвания хладилен агент, както и при
температурите и налягането, които биха могли да произтекат от загубата на
охлаждане.
Допълнително изискване:
Клетките или акумулаторите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.
Следните критерии, според случая, могат да се считат за оценка на
характеристиките на опаковката:
(a) оценката се извършва в рамките на система за управление на качеството (както е
описано например в раздел 2.9.4.5), която позволява проследяването на
резултатите
от
изпитванията,
използваните
референтни
данни
и
характеристични модели;
(b) списъкът на опасностите, които се очакват в случай на термично движение за
вида на клетката или батерията, в състоянието, в което се транспортира (напр.
използване на вътрешна опаковка, степен на зареждане (SOC), използване на
достатъчно негорими, електрически непроводими и абсорбиращи омекотяващи
материали и т.н.), трябва да бъде ясно и количествено определен; за тази цел
може да се използва референтният списък на възможните опасности за литиеви
клетки или батерии (бързо разсъединяване, опасно реагиране, възпламеняване или
опасно отделяне на топлина или опасно излъчване на токсични, корозивни или
запалими газове или пари). Количественото определяне на тези опасности се
основава на наличната научна литература;
(c) смекчаващите ефекти на опаковката се идентифицират и характеризират въз
основа на естеството на защитните свойствата на изграждащия материал. За
тази оценка се използва списък на техническите характеристики и чертежи
(плътност [кг·м-3], специфична топлинна мощност [Дж·кг-1·K-1], отоплителна
стойност [кДж·кг-1], топлопроводимост [В·м- 1·K-1], температура на топене и
температура на запалимост [K], Коефициент на топлопредаване на външната
опаковка [W·м-2·K-1], …);
(d) изпитването и всички допълнителни изчисления трябва да оценяват резултата
от топлинно движение на клетката или акумулатора вътре в опаковката при
нормални условия на транспортиране;

(4)

Р911 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P911

40

барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);и
бидони (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват опаковъчна група II.
(1) Освен това, за устойчиви артикули са разрешени следните опаковки:
Здрави външни опаковки, изработени от подходящ материал и с достатъчна здравина
за количество и качество. Опаковките трябва да отговарят на разпоредбите на 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.8 и 4.1.3, за да се постигне ниво на защита, което е еквивалентно поне на
това, предвидено в глава 6.1. Артикулите могат да бъдат транспортирани неопаковани
или на палети, когато на опасните товари е предоставена защита, равностойна на
тази на артикула, в който се съдържат.
(2) В допълнение трябва да са покрити следните условия:
(a) съдовете в предмети, съдържащи течности или твърди вещества, трябва да са
изработени от подходящи материали и да са закрепени в изделието по такъв
начин, че при нормални условия на транспортиране да не могат да се счупят,
пробият или съдържанието им да изтече в самото изделие или в външната
опаковка;
(b) съдовете със запушалки, съдържащи течности, трябва да бъдат опаковани с
правилно ориентирани затварящи приспособления. Освен това съдовете трябва
да отговарят на изискванията на точка 6.1.5.5. за изпитване на вътрешното
налягане;
(c) съдовете, които могат да се счупят или пробият лесно, като например съдовете от
стъкло, порцелан или керамични материали или от някои пластмасови материали,
трябва да бъдат подходящо обезопасени. При теч от съдържанието не трябва
съществено да се нарушават защитните свойства на артикула или на външната
опаковка;
(d) съдовете в артикули, съдържащи газове, трябва да отговарят на изискванията на
раздел 4.1.6 и глава 6.2, според случая, или да могат да осигуряват ниво на
защита еквивалентно на това от инструкциите за опаковане P200 или P208; и
(e) когато в артикула няма съд, той трябва да е плътно затворен, за да предотврати
изпускане на опасните вещества при нормални условия на транспортиране.
(3) Артикулите трябва да бъдат опаковани, за да се предотврати движение и
непреднамерена работа при нормални условия на транспортиране.
P911 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ Р911

P006 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P006
Настоящата инструкция се отнася за ООН № 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 и 3548.
(1) следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1
и 4.1.3 :

С Т Р.
БРОЙ 15

Инструкции за опаковане относно използването на IBCs

3119

3109

3109

№ по
ООН

3,6,9-Триетил-3,6,9триметил-1,4,7трипероксонан,
не повече от 27% в
разредител тип А
терт-Амил перокси-2етилхексанат, не повече от
62% в разредител тип А

2,5-Диметил-2,5-ди(тертбутилперокси)хексан, не
повече от 52 % в
разредител тип А

Органичен пероксид

1000

31HA1
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1000

1000

31HA1

31HA1

Вид на IBC

Максимално
количество
литри)

+15°C

(в Температура
на регулиране

+20°C

Аварийна
Температура

В инструкциите за опаковане IBC520 се добавят следните нови вписвания:

Инструкции за опаковане относно използването на големи опаковки
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В .4, след “движение на батерията” се добавя "или оборудването". “Непроводими” се
заменя с "електрически непроводими". В последното изречение, след “За изтичащи
батерии”, се добавя "и клетки,"

В .2, се изменя началото на изречението и то гласи “Вътрешната опаковка". “Непроводими”
се заменя с "електрически непроводими".

"Повредената или дефектна батерия или оборудване, съдържащо такива клетки
или батерии, трябва да бъде ...".

Изменя се началото на първото изречение на точка .1 както следва:

В третото изречение се заменя "съдържащи батерии" с "съдържащи клетки и батерии".
Преди “стомана (50A)”, се добавя следният нов ред: “Твърди големи опаковки, отговарящи
на опаковъчна група II, изработени от:”. След "шперплат (50D)" се заличава "Опаковките
трябва да отговарят на опаковъчна група II."

“Следните големи опаковки са разрешени за единична повредена или дефектна
батерия и за единичен елемент от оборудването, съдържащ повредени или
дефектни клетки или батерии, при условие че са изпълнени общите разпоредби на
4.1.1 и 4.1.3.”

Заменя се второто изречение със следното:

“Настоящата инструкция се прилага за единични повредени или дефектни батерии
и за отделни елементи от оборудване, съдържащи повредени или дефектни
клетки или батерии с ООН №№ 3090, 3091, 3480 и 3481."

LP904 Заменя се първото изречение със следното:

"Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия и за единичен
елемент от оборудването, съдържащ клетки или батерии, при условие че са
изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:"

LP903 Заменя се второто изречение със следното:

В параграфа под “Неопаковани артикули:”, се изменя края на изречението, така че да се
чете “когато се преместват към, от или между мястото, където са произведени, и монтажен
завод, включително местата за междинно обработване."

стомана (50A);
алуминий (50B);
метали, различни от стомана или
алуминий (50N); твърди пластмаси
(50H); естествено дърво (50C); шперплат
(50D);
възстановено дърво (50F); и
твърд дървесен талашит
(50G).“

Твърди големи опаковки, отговарящи на опаковъчна група III, изработени от:

LP902 Под “Пакетирани изделия”, се заменя “Опаковки, отговарящи на опаковъчна група III" с:

4.1.4.3

ДЪРЖАВЕН

"31HA1" ' '1000"

За ООН 3109, във вписването “терт-бутилхидропероксид, не повече от 72% с
вода”, се добавя нов ред под колоната “Вид IBC” и “количество”, и той гласи:

“Съставите, изброени по-долу, могат също да се транспортират опаковани в
съответствие с метода на опаковане OP8 от инструкция за опаковане P520 от
4.1.4.1, със същите контролни и аварийни температури, ако е приложимо.”

IBC520 В третия ред, след "4.1.7.2 са изпълнени", се добавя ново изречение, което гласи:

IBC 08 В специалните разпоредби за опаковане на B21, се добавя ново вещество с ООН
3535 в първото изречение и то гласи “За вещества, ООН №№ 1374, 2590 и 3535 в
IBCs, различни от..."

4.1.4.2

(e) в случай че SOC на клетката или батерията не е известна, използваната оценка
се извършва с възможно най-високата SOC, съответстваща на условията за
използване на клетката или батерията;
(f) трябва да се опишат условията, при които опаковката може да бъде използвана и
транспортирана, (включително евентуалните последици от емисиите на газ или дим
върху околната среда при вентилация или други методи) в съответствие със
системата за управление на газовете на опаковката;
(g) при изпитванията или при изчисляването на модела се взема предвид найнеблагоприятният сценарий за задействане и развитие на термично движение в
клетката или акумулатора: този сценарий включва възможно най-лошата повреда в
нормалното състояние на транспортиране, максималните емисии на топлина и пламък
при евентуалното разпространение на реакцията; и
(h) тези сценарии се оценяват за достатъчно дълъг период от време, за да се предвидят
всички възможни последици (напр. 24 часа).
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Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия и за единичен елемент от
оборудването, съдържащ клетки или батерии, при условие че са изпълнени общите
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) За една батерия:
твърди големи опаковки, отговарящи на опаковъчна група II, изработени
от:стомана (50А);
алуминий (50B);

ДЪРЖАВЕН

Настоящата инструкция се прилага за ООН №№ 3090, 3091, 3480 и 3481 производствени партиди,
състоящи се от не повече от 100 клетки и батерии, и за предварително производство на прототипи
на клетки и батерии, когато тези прототипи се транспортират за изпитване.

В допълнение трябва да са покрити следните условия:
(a) съдовете в предмети, съдържащи течности или твърди вещества, трябва да са
изработени от подходящи материали и да са закрепени в изделието по такъв
начин, че при нормални условия на транспортиране да не могат да се счупят,
пробият или съдържанието им да изтече в самото изделие или в външната
опаковка;
(b) съдовете със запушалки, съдържащи течности, трябва да бъдат опаковани с
правилно ориентирани затварящи приспособления. Освен това съдовете трябва
да отговарят на изискванията на точка 6.1.5.5. за изпитване на вътрешното
налягане;
(c) съдовете, които могат да се счупят или пробият лесно, като например съдовете от
стъкло, порцелан или керамични материали или от някои пластмасови материали,
трябва да бъдат подходящо обезопасени. При теч от съдържанието не трябва
съществено да се нарушават защитните свойства на артикула или на външната
опаковка;
(d) съдовете в артикули, съдържащи газове, трябва да отговарят на изискванията на
раздел 4.1.6 и глава 6.2, според случая, или да могат да осигуряват ниво на
защита еквивалентно на това от инструкциите за опаковане P200 или P208; и
(e) когато в артикула няма съд, той трябва да е плътно затворен, за да предотврати
изпускане на опасните вещества при нормални условия на транспортиране.
(9) Артикулите трябва да бъдат опаковани, за да се предотврати движение и
непреднамерена работа при нормални условия на транспортиране.
LP905 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ LP905

(8)

метали, различни от стомана или алуминий
(50N); твърди пластмаси (50H); естествено
дърво (50C); шперплат (50D);
преработено дърво (50F); и
твърд дървесен талашит
(50G).“
Големите опаковки трябва също така да отговарят на следните изисквания:
(a) батерия с различен размер, форма или маса може да бъде опакована във външна
опаковка от изпитан тип конструкция, изброен по-горе, при условие че общата брутна
маса на опаковката не надвишава брутната маса, за която е изпитан типът
конструкция;
(b) батерията трябва да се опакова във вътрешна опаковка и се поставя във външната
опаковка;
(c) вътрешната опаковка трябва да бъде изцяло заобиколена от достатъчен негорим и
електронепроводим топлоизолационен материал, който да предпазва от опасно
отделяне на топлина;
(d) трябва да се вземат подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на
вибрациите и ударите и за предотвратяване на движението на батерията в рамките
на опаковката, което може да доведе до повреда и опасно състояние по време на
транспортирането. Когато за изпълнението на това изискване се използва
омекотяващ материал, той трябва да бъде негорим и електронепроводим; и
(e) негоримостта трябва да се оценява съгласно стандарт, признат в страната, в която е
проектирана или произведена голямата опаковка.
(2) За единичен елемент от оборудването:
твърди големи опаковки, отговарящи на опаковъчна група II, изработени от:стомана
(50A); алуминий(50В);
метали, различни от стомана или алуминий
(50N); твърди пластмаси (50H); естествено
дърво (50C); шперплат (50D);
преработено дърво (50F); и
твърд дървесен талашит
(50G).“
Големите опаковки трябва също така да отговарят на следните изисквания:
(a) единичен артикул от оборудване с различен размер, форма или маса може да бъде
опакован във външна опаковка от изпитан тип конструкция, изброен по-горе, при
условие че общата брутна маса на опаковката не надвишава брутната маса, за която
е изпитан типът конструкция;
(b) оборудването трябва да бъде конструирано или опаковано по такъв начин, че да се
предотврати случайно сработване по време на транспортиране;
(c)
трябва да се вземат подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на
вибрациите и ударите и за предотвратяване на движението на оборудването в
рамките на опаковката, което може да доведе до повреда и опасно състояние по
време на транспортирането. Когато за изпълнението на това изискване се използва
омекотяващ материал, той трябва да бъде негорим и електронепроводим; и
(d) негоримостта трябва да се оценява съгласно стандарт, признат в страната, в която е
проектирана или произведена голямата опаковка.
Допълнително изискване:
Клетките и батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.
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Твърди големи опаковки, отговарящи на опаковъчна група II, изработени
от:стомана (50А);
алуминий (50B);
метали, различни от стомана или
алуминий (50N); твърди пластмаси
(50Н);
естествен дървен
материал (50C);
шперплат (50D);
преработено дърво (50F); и
твърд дървесен талашит
(50G).“

(7) Следните големи опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите
разпоредби на 4.1.1
и 4.1.3:

Настоящата инструкция се отнася за ООН № 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 и 3548.

В допълнителното изискване, след “Батерии”, се добавя "и клетки". Въвеждат се следните
нови инструкции за опаковане:
LP03 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ LP03

С Т Р.
БРОЙ 15

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ LP906
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“Цистерна от тип 9 на ММО означава ППС с прибори за превоз на сгъстен газ от
клас 2, с елементи, свързани помежду си чрез рамка, трайно прикрепена към
шаси, което е оборудвано с елементи от сервизно оборудване и структурно
оборудване, необходимо за транспортиране на газове. Приборите са цистерни,
тръби и касети с бутилки, предназначени за транспортиране на газове, както е
определено в 2.2.1.1."

4.2.0. 1 В бележката, след определението за цистерна от тип 8 на ММО, се въвежда
определението за цистерна от тип 9 на ММО, както следва:

4.2.0 Преходни разпоредби

Глава 4.2
Използване на преносими цистерни и многоелементни газови контейнери (MEGC)

4.1.9.1 Общи положения
4.1.9.1.5 Заменя се “риск" с "опасност" два пъти.

4.1.9 Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал

В третото изречение „риск“ се заменя с „опасност“.

Специални разпоредби за опаковане на товари от клас 2

ВЕСТНИК
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Следните критерии, според случая, могат да се считат за оценка на характеристиките на
опаковката:
(a) оценката се извършва в рамките на система за управление на качеството (както е
описано например в раздел 2.9.4.5), която позволява проследяването на резултатите от
изпитванията, използваните референтни данни и характеристични модели;
(b) списъкът на опасностите, които се очакват в случай на термично движение за вида
на клетката или батерията, в състоянието, в което се транспортира (напр.
използване на вътрешна опаковка, степен на зареждане (SOC), използване на
достатъчно негорими, електрически непроводими и абсорбиращи омекотяващи
материали и т.н.), трябва да бъде ясно и количествено определен; за тази цел може да
се използва референтният списък на възможните опасности за литиеви клетки или
батерии

а

4.1.6
4.1.6.1.4

(f) трябва да се опишат условията, при които голямата опаковка може да бъде
използвана и транспортирана, (включително евентуалните последици от емисиите на
газ или дим върху околната среда при вентилация или други методи) в съответствие
със системата за управление на газовете на голямата опаковка;
(g) при изпитванията или изчисленията на модела се взема предвид найнеблагоприятният сценарий за задействане и развитие на термично движение в
батерията: този сценарий включва възможно най-лошата повреда в нормалното
състояние на транспортиране, максималните емисии на топлина и пламък при
евентуалното разпространение на реакцията; и
(h) тези сценарии се оценяват за достатъчно дълъг период от време, за да се
предвидят всички възможни последици (напр. 24 часа).

LP906
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ LP906
(бързо разсъединяване, опасно реагиране, възпламеняване или опасно отделяне на
топлина или опасно излъчване на токсични, корозивни или запалими газове или пари).
Количественото определяне на тези опасности се основава на наличната научна
литература;
(c) смекчаващите ефекти на големи опаковки се идентифицират и характеризират въз
основа на естеството на защитните свойствата на изграждащия материал. За тази
оценка се използва списък с технически характеристики и чертежи (плътност [кг м3],
специфичен топлинен капацитет [Джкг-1K-1], топлинна стойност [kДжкг-1],
топлопроводимост [Вм1K1], температура на стопяване и температура на запалване [K],
коефициент на топлопредаване на външната опаковка [Вм'2K'1], ...);
(d) изпитването и всички съпътстващи изчисления оценяват резултата от термично
разпадане на батерията в голямата опаковка при нормални условия на транспорт;
(e) в случай че SOC на батерията не е известна, използваната оценка се извършва с
възможно най-високата SOC, съответстваща на условията за използване на
батерията;

ДЪРЖАВЕН

Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

Настоящата инструкция се отнася за повредени или дефектни батерии от ООН № 3090, 3091,
3480 и 3481, които могат бързо да се разсъединят, опасно да реагират, да предизвикват пламък
или опасно топлоотделяне или опасно отделяне на токсични, корозивни или запалими газове
или пари при нормални условия на транспортиране.
Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3
:
За единична батерия и за единичен елемент от оборудване, съдържащо клетки или батерии:
Твърди големи опаковки, отговарящи на опаковъчна група I, изработени от:стомана
(50A); алуминий(50В);
метали, различни от стомана или
алуминий (50N); твърди пластмаси
(50H); шперплат (50D); и твърд талашит
(50G).
(1) Големите опаковки трябва да отговарят на следните допълнителни изисквания за
ефективност в случай на бързо разсъединяване, опасна реакция, възпламеняване или
опасно отделяне на токсични, корозивни или запалими газове или пари от клетките или
батериите:
(a) температурата на външната повърхност на цялата опаковка не трябва да е с
температура
над 100 °C. Краткотраен скок на температурата до 200°C е приемлив;
(b) извън опаковката не трябва да има пламък;
(c) не трябва да излитат снаряди от опаковката;
(d) структурната цялост на опаковката трябва да се поддържа; и
(e) големите опаковки трябва да имат система за управление на газовете (напр. филтърна
система, циркулация на въздуха, херметизация за газове, газонепропускливи опаковки и
т.н.), според случая.
(2) Допълнителните изисквания за ефективност на големите опаковки се проверяват чрез
изпитване, както е посочено от компетентния орган.3
При поискване се предоставя доклад от проверката. Като минимално изискване в
протокола от проверката се посочват името на батерията, номерът на батерията, масата,
типът, енергийното съдържание на батериите, идентификацията на голямата опаковка и
данните от изпитването съгласно метода за проверка, определен от компетентния орган.
(3) Когато като охлаждаща течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат
изискванията на точка 5.5.3. Вътрешните и външните опаковки трябва да запазват своята
цялост при температурата на използвания хладилен агент, както и при температурите и
налягането, които биха могли да произтекат от загубата на охлаждане.
Допълнително изискване:

LP906

БРОЙ 15
С Т Р. 4 3

Общи разпоредби за използването на преносими цистерни за превоз на
вещества от клас 1 и от класове от 3 до 9

Инструкции за преносими цистерни

Специални разпоредби за преносими цистерни

“4.2.6.1 Цистерната на автомобилна цистерна или елементите на ППС за превоз
на газ трябва да са прикрепени към превозното средство по време на
нормалните дейности по пълнене, изпразване и транспорт. Резервоарите
от тип 4 на ММО трябва да са монтирани към шасито, когато се
транспортират на борда на кораби. Автомобилните цистерни и ППС за
превоз на газ не трябва да се пълнят или източват, докато са на борда.
Автомобилните цистерни и ППС за превоз на газ се управляват на борда
на собствен ход и трябва да са оборудвани с постоянни приспособления
за застопоряване, с които да са обезопасени на борда на кораба."

Параграф 4.2.6.1 се заменя със следното:

След “Аварийните опаковки” се добавят “включително големите аварийни

5.2.1.3
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единични опаковки, снабдени с вентилационни отвори;
криогенни съдове, предназначени за транспортиране на охладени втечнени
газове; и

-

"С изключение на случаите, предвидени в 5.2.1.7.2:
комбинирани опаковки, които съдържат вътрешни опаковки, съдържащи
опасни течни товари;

5.2.1.7.1 Заменят се първите четири реда се със следното:

опаковки".

Маркировка на опаковките, включително на IBCs

Маркиране и етикетиране на опаковките, включително на IBC

Глава 5.2

.2 прилагат се изискванията на точка 5.4.1.6.2 и, ако е приложимо,
изискванията на точки 5.4.1.5.7.1.7, 5.4.1.5.7.3 и 5.4.1.5.7.4.4.“

.1 ООН номерът, предшестван от буквите “ООН” и името и адреса на
изпращача
и
получателя
и,
ако
е
приложимо,
идентификационния знак за всеки сертификат за одобрение от
компетентния орган (виж 5.4.1.5.7.1.7), трябва да са
отбелязани върху специален транспортен документ, като
товарителница, въздушна товарителница или друг подобен
документ, който отговаря на изискванията на точки
5.4.1.2.1.1—5.4.1.2.4; и

Съществуващият параграф се заменя със следното:
“5.1.5.4.2 Изискванията за документацията от 5.4.1 и 5.4.5 не се прилагат за
изключените пакети радиоактивен материал от клас 7, освен:

Общи разпоредби за клас 7

5.2.1

5.1.5.4.2

5.1.5

ВЕСТНИК
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“4.2.6.3 Веществата, разрешени за транспортиране в цистерни от тип 9 на ММО, се
регулират със специална разпоредба 974."

Смесени опаковки

Заменя се “риск" с "опасност" два пъти.

5.1.4

Бележка: В съответствие с GHS, GHS пиктограма, която не се изисква от
настоящия кодекс, следва да се поставя в транспорта само като част от пълен
GHS етикет, а не самостоятелно (вж. GHS 1.4.10.4.4).“

ДЪРЖАВЕН

4.2.6.2 Думите “Автомобилните цистерни трябва да съответстват” се заменят с
“Автомобилните цистерни и ППС за превоз на газ, трябва да отговарят” и се добавя
следният нов параграф:

4.2.6.1

Прилагане и общи разпоредби

На края се добавя следната бележка:

5.1.1

Глава 5.1
Общи разпоредби

ЧАСТ 5
ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

44

4.2.6
Заглавието 4.2.6 се изменя и гласи: „Допълнителни разпоредби за използването на
ППС цистерни
и ППС за превоз на газ“.

TP10 В края се добавя следното ново изречение:
“Преносима цистерна може да бъде предлаган за транспортиране след датата на
изтичане на последната проверка на обшивката в продължение на не повече от
три месеца след датата на изтичане на последното изпитване, след изпразване,
но преди почистване с цел извършване на следващото изисквано изпитване или
проверка преди презареждане."

4.2.5.3

В бел. под линия § се заменя “риск” с "опасност".

Т23 В първото поле, в края, се добавя ново изречение, което гласи:
“Съставите, изброени по-долу, могат също да се транспортират опаковани в
съответствие с метода на опаковане OP8 от инструкция за опаковане P520 от
4.1.4.1, със същите контролни и аварийни температури, ако е приложимо.”

4.2.5.2

4.2.1.19.1 Заменя се „риск“ с „опасност“.

4.2.1.19 Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на твърди вещества,
транспортирани над точката на топене

4.2.1

С Т Р.
БРОЙ 15

Етикетиране на опаковките, включително на IBC

5.2.2.2.1.5
5.2.2.2.2

5.2.2. .4 Заменя се „риск(ове)“с „опасност(и)“ 2 пъти и “риск” с “опасност” 2 пъти.

5.2.2. .5 Заменя се „рискове“ с „опасности“.
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ВЕСТНИК
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.2 Когато се изисква да се гарантира, че предмети, съдържащи
течни опасни товари, остават в техния предвиден стоеж,
маркировките за ориентация, отговарящи на 5.2.1.7.1, трябва да се
поставят и виждат най-малко от две противоположни вертикални
страни на опаковката или на неопакования артикул, когато е
възможно, със стрелките, сочещи в правилната посока."

“5.2.2.2.2 Образец на етикети
Забележка: Етикетите трябва да отговарят на посочените по-долу изисквания и да
съответстват по отношение на цвета, символите и общия формат на моделите,
показани в 5.2.2.2.2. Съответните модели, необходими за други видове транспорт,
с незначителни изменения, които не засягат очевидното значение на етикета,
също са приемливи.

Съществуващият параграф 5.2.2.2.2 се заменя със следното:

ДЪРЖАВЕН

.1 Опаковките, съдържащи артикули или артикули, които се
транспортират неопаковани, трябва да носят етикети съгласно
5.2.2.1.2, отразяващи опасностите, установени съгласно 2.0.6.
Ако артикулът съдържа една или повече литиеви
батерии със, за литиево-метални батерии, общо
съдържание на литий от 2 g или по-малко, а за литиевойонни батерии с мощност 100 Wh или по-малко,
маркировката на литиевата батерия (5.2.1.10 .2) се
извършва върху опаковката или неопакования артикул.
Ако артикулът съдържа една или повече литиеви
батерии със, за литиево-метални батерии, общо
съдържание на литий над 2 g и за литиево-йонни
батерии, мощност във ватовия час повече от 100Wh,
етикет за литиева батерия (5.2.2.2.2 № 9A) се поставя
върху опаковката или неопакования артикул.

Добавя се нов подраздел 5.2.2.1.13, както следва:
5.2.2. .13
“5.2.2.1.13 Етикети за артикули, съдържащи опасни товари, превозвани като ООН
№№ 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546,
3547 и 3548

5.2.2. .11 Заменя се “риск” с “опасност”.

5.2.2. .10 Заменя се “риск” с “опасност” четири пъти.

5.2.2. .9 Заменя се “риск” с “опасност”.

5.2.2. .6.3 Заменя се “риск” с “опасност“.

Заменя се „риск“ с „опасност“.

5.2.2.2.1.2 В първото изречение се добавя “Газови бутилки - Етикети за предпазване"
след “ISO 7225:2005” и се изтрива във второто изречение.

5.2.2. .3.1 Заменя се “риск” с “опасност” 2 пъти.

5.2.2. .3 Заменя се “риск” с “опасност” 3 пъти.

5.2.2.2.1.1.3 В първото изречение след "размерите могат да бъдат намалени" се добавя
"пропорционално".
Второто и третото изречение се заличават („Вътрешната линия трябва да бъде на 5 mm от
края на етикета.
Минималната ширина на вътрешната линията трябва да бъде 2 мм.").

“Етикетът е във формата на квадрат, поставен под ъгъл от 45 градуса (форма на
ромб). Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. От вътрешната
страна на ръба на ромба трябва да има линия, която да е успоредна и на около 5
mm от линията на ромба в етикета."

Заменят се първите три изречения се със следното:

Разпоредби относно етикетирането

5.2.2.2.1.1.2

5.2.2.2

5.2.2. .2.1 Изтрива се вписването „Батерии, мокри, неразливаеми, клас 2800 8 Клас 8*“ и
съответната бележка под линия.

5.2.2. .2 Заменя се “риск” с “опасност” 6 пъти.

5.2.2. .1 Заменя се „рискове“с „опасности“ и “риск" с "опасност".

5.2.2

- машини или апарати, съдържащи течни опасни товари, когато е
необходимо да се осигури, че течните опасни товари остават в необходимия
ориентиран стоеж (виж специална разпоредба 301 от глава 3.3),"

БРОЙ 15
С Т Р. 4 5

С Т Р.
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Модел на
етикет №

Клас, подклас
или категория

1

Подкласове 1.1,
1.2, 1.3

1.4

ДЪРЖАВЕН
Символ и цвят на символ

Фон

ВЕСТНИК
Образец
етикети

Цифра в долния ъгъл
(и цвят на цифрата)

Клас 1: Експлозивни вещества или артикули

Взривяваща се бомба: Черно

БРОЙ 15
Забележка

Оранжев

1
(черен)

Подклас 1.4

Оранжев
1.4: черен
Цифрите са с височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm (за етикет с
размери 100 mm x 100 mm).

1
(черен)

1.5

Подклас 1.5

Оранжев
1.5: черен
Цифрите са с височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm (за етикет с
размери 100 mm x 100 mm).

1
(черен)

* Място за групата за съвместимост

1.6

Подклас 1.6

Оранжев
1.6: черен
Цифрите са с височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm (за етикет с
размери 100 mm x 100 mm).

1
(черен)

* Място за групата за съвместимост

** Място за подклас - оставя се празно,
ако експлозивът е евентуална добавена
опасност
* Място за група на съвместимост оставя се празно, ако експлозивът е
евентуална добавена опасност
* Място за групата за съвместимост

72

Модел
на
етикет
№

Клас, подклас или категория

Символ и цвят на
символ

Фигура в
долния ъгъл (и
цвят на
фигурата)

Фон

Образец на етикети

Забележка

Клас 2: Газове

2.1

Пламък: черен или
Клас 2,1:
Запалими газове (с изключение бял
на посоченото в 5.2.2.2.1.6.4)

Червен

2
(черен или бял)

2.2

Клас 2.2:
Газова бутилка: черен
Незапалими, нетоксични газове
или бял

Зелен

2
(черен или бял)

Бял

2
(черен)

2.3

Клас 2.3: Токсични газове

Череп и кости: черен
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БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Моде
л на
етике
т№

Клас, подклас или
категория

3

-

4.1

Клас 4.1: Запалими
твърди вещества,
самоактивиращи се
вещества, твърди
десенсибилизирани
експлозиви и
полимеризиращи
вещества
Клас 4.2:
Вещества, които могат
да се самозапалят

4.2

4.3

Клас 4.3:
Вещества, които при контакт с
вода отделят запалими
газове

Символ и цвят на
символ

Пламък: черен или
бял

Фон

ВЕСТНИК

Цифра в
долния ъгъл
(и цвят на
цифрата)

Образец на етикети

С Т Р. 4 7
Забележка

Клас 3: Запалими
течности
3
(черен или
бял)

-

Червен

Клас 4: Запалими твърди вещества; самозапалими вещества;
вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
4
Пламък: черен
Бял със 7
(черен)
вертикални
червени
ивици

-

Пламък: черен

В горната
половина
бял, в
долната
половина
червен

4
(черен)

-

Пламък: черен или
бял

Син

4
(черен или
бял)

-
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Моде
л на
етике
т№

Клас, подклас или
категория

5.1

Клас 5.1:
Окислителни
вещества

5.2

Клас 5.2:
Органичен
пероксид

6.1

Клас 6.1:
Токсични
вещества

6.2

Клас 6.2:
Инфекциозни
вещества

Символ и цвят на
символ

Пламък над
кръг:
черен

Цифра в
долния ъгъл
(и цвят на
цифрата)

Клас 5: Оксидиращи вещества и органични
пероксиди
Жълт
5.1
(черен)

Пламък: черен или
бял

Череп и
кости: черен

Фон

В горната
половина
червен, в
долната
половина
жълт

5.2
(черен)

Клас 6: Токсични вещества и инфекциозни
вещества
6
Бял
(черен)

Три полумесеца
насложени върху
кръг: черен

Бял

6
(черен)

Образец на етикети

Забележка

-

-

-

Долната половина на етикета
може да съдържа надписите:
“ИНФЕКЦИОЗНИ
ВЕЩЕСТВА”
и
“В случай на повреда или
изтичане
незабавно
уведомете
органа
по
обществено здравеопазване”
в черен
цвят

75

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Модел на
етикет №

Клас, подклас
или категория

Символ и
цвят на
символ

7A

Категория I

Трилистник:
черен

7B

Категория II

Трилистник:
черен

Горната половина е
жълта с бяла граница,
долна половина бяла

7
(черен)

7C

Категория III

Трилистник:
черен

Горната половина е
жълта с бяла граница,
долна половина бяла

7
(черен)

7E

Ядрен материал

-

БРОЙ 15

Цифра в долния ъгъл
Образец на
(и цвят на цифрата)
етикети

Фон

Бял

ВЕСТНИК

Клас 7: Радиоактивен
материал
7
(черен)

Бял

Забележка

Текст (задължителен), черен в долната
половина на етикета: „РАДИОАКТИВЕН“
“СЪДЪРЖА..."
“АКТИВНОСТ..."
Една червена вертикална лента следва
думата: „РАДИОАКТИВЕН“
Текст (задължителен), черен в долната
половина на етикета: „РАДИОАКТИВЕН“
“СЪДЪРЖА..."
“АКТИВНОСТ..."
В черно очертано
поле:
"ТРАНСПОРТЕН
ИНДЕКС";
Две червени вертикални ленти следват
думата: „РАДИОАКТИВЕН“
Текст (задължителен), черен в долната
половина на етикета: „РАДИОАКТИВЕН“
“СЪДЪРЖА..."
“АКТИВНОСТ..."
В черно очертано
поле:
“ТРАНСПОРТЕН
ИНДЕКС”.
Три червени вертикални ленти следват
думата: „РАДИОАКТИВЕН“
Текст (задължителен): черен в горната
половина на етикета: „ЯДРЕН“;
В черно очертано поле в долната половина
на етикета: “ИНДЕКС ЗА КРИТИЧНА
БЕЗОПАСНОСТ"

7
(черен)
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Модел
на етикет
№

Клас,
подклас
или
категория

8

-

9

-

7 вертикални ивици в горната половина:
черен

Бял

9

9A

-

7 вертикални ивици в
горната половина: черен;
в долната половина група батерии,
едната е счупена и излъчва пламък:
черен

Бял

9

Символ и цвят на символ

Фон

Цифра в
долния ъгъл (и
цвят на
цифрата)

Клас 8: Корозивни вещества
Течности, изливани от два стъклени съда
Горна половина бял,
и попадащи върху ръка и метал: черен
долна половина черен
с бяла граница

Образец на
етикети

8
(бял)

Забележка

-

Клас 9: Различни опасни вещества и артикули, включително вещества, опасни за околната среда
подчерта
на
(черен)

подчерта
на
(черен)

-

-

"
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Поставяне на знаци
Маркиране на товарни транспортни средства

"Контролна температура: ... °C Аварийна температура: ... °C“. "

"За самоактивиращи се вещества, органични пероксиди и полимеризиращи
вещества, които изискват контрол на температурата по време на транспортиране,
контролните и аварийните температури (виж точка 7.3.7.2) се посочват в документа
за превоз на опасни товари, както следва:

Параграфът се заменя, както следва:
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5.4.1.5.9.2 Да се замени "отличителния знак за моторни превозни средства в международен
трафик" с "отличителен знак, използван за превозни средства в международен пътен
трафик*" и да се добави съответната бележка под линия *, която да гласи:

“* Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни превозни
средства и ремаркета при международно движение по пътищата, например в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г. или
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

5.4.1.5.9 Взривни вещества
5.4.1.5.9.1 Да се замени "отличителния знак за моторни превозни средства в международен
трафик" с "отличителен знак, използван за превозни средства в международен пътен
трафик*" и да се добави съответната бележка под линия *, която да гласи:

5.4.1.5.5.1 Заменя се „риск“ с „опасност“.

5.4.1.5.5

5.4.1.5 Информация, изисквана в допълнение към описанието на опасните товари
5.4.1.5.3 В заглавието и в следващото изречение след “аварийни опаковки” се добавя
“включително големи аварийни опаковки".

Заменя се „риск“ с „опасност“.

Информация, изисквана в документа за превоз на опасни товари

5.4.1.4
5.4.1.4.1.4

Информация за превоза на опасни товари

След “товарни транспортни средства”, се добавя "и контейнери за насипни товари".
Глава 5.4
Документация

5.4.1

5.3.2.3.2

5.3.2.3.1 След “транспортни средства”, се добавя “или контейнери за насипни товари".

Заглавието на глава 5.3.2 се изменя и гласи “Маркиране".

5.3.2

ВЕСТНИК
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.3 многосекционен резервоар, съдържащ повече от едно опасно вещество
или техните остатъци: от всяка страна, на позициите на
съответните секции. Ако се изисква всички секции да показват едни
и същи табели, се поставя само по една такава табела от всяка
страна на ТТС;

.2 железопътен вагон: най-малко върху всяка страна;

.1 товарен контейнер, полуремарке, затворен или покрит контейнер за
насипни товари или преносим резервоар: по една от всяка страна
и по една от всеки край на средството. Преносимите резервоари с
вместимост не по-голяма от 3,000 л могат да бъдат обозначени с
табели или, като алтернатива, с етикети, само върху две
срещуположни страни;

“5.3.1.1.4.1 ТТС или контейнер за насипни товари, съдържащи опасни товари или
остатъци от опасни товари, трябва ясно да показват табелите, както следва:

5.3.1.1.4.1 Параграф 5.3.1.1.4.1 се заменя със следното:

други ТТС: поне от двете страни и от задната страна
на средството."

5.3.1.2.1 Бележката на края се заличава.

.5

.4 гъвкав контейнер за насипни товари, в най-малко две противоположни
позиции; и

ДЪРЖАВЕН

5.3.1.1.3 В първото изречение „рискове“ се заменя с „опасности“ и “риск" с "опасност". Във
второто изречение се заменя „риск“ с „опасност“ два пъти и след „транспортни средства“ се
добавя „и контейнери за насипни товари“.

5.3.1.1.2 В първото изречение се заменят „рискове“ с „опасности“ и след „транспортни
средства“ се добавят „и контейнери за насипни товари“. Във второто изречение се заменя
„риск“ с „опасност“ и след „транспортно средство“ се добавя „и контейнер за насипни товари“.
В подточка .2 “риск” се заменя с "опасност".

.3 Всички табели, оранжеви панели, маркировки и знаци се отстраняват от ТТС и
контейнерите за насипни товари или се маскират веднага след като
опасните товари или техните остатъци, довели до поставянето им бъдат
разтоварени.“

.2 Методите за етикетиране и маркиране, изисквани в 5.3.1.1.4 и 5.3.2 относно ТТС и
контейнерите за насипни товари, са такива, че информацията да бъде
разпознаваема върху ТТС и контейнери за насипни товари, оцелели след
потапяне в морето най-малко три месеца. При разглеждане на подходящи
методи за маркиране се взема предвид лекотата, с която може да бъде
маркирана повърхността на ТТС или контейнера за насипни товари.

“.1 Върху външните повърхности на ТТС или контейнера за насипни товари се
поставят уголемени етикети (табели) и маркировки и знаци, за да се осигури
предупреждение, че съдържанието им е опасен товар и представлява
опасност, освен ако етикетите и/или маркировките, поставени върху
опаковките, са ясно видими от външната страна на ТТС или контейнера за
насипни товари.

5.3.1.1.1 Подточки от .1 до .3 се заменят със следното:

5.3.1

Заглавието на глава 5.3 се изменя и гласи, както следва: “Поставяне на знаци и маркиране на
товарните транспортни средства и контейнерите за насипни товари".

Глава 5.3
Поставяне на знаци и маркиране на товарни транспортни средства

БРОЙ 15
С Т Р. 4 9

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Документацията, изисквана на борда на кораба , заменя разпоредбите на точка

подклас

1.4,
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“Когато този образец за опасни товари се използва само като сертификат за
опаковане на контейнер/превозно средство, а не като документ за комбиниран
превоз, трябва да е издадена/получена декларация за опасни товари, подписана от
изпращача или доставчика, обхващаща всички пратки опасни товари, опаковани в
контейнера.",

заменя се съществуващото изречение:

“Когато вещества, представляващи риск от задушаване, се използват за охлаждане
или кондициониране (като сух лед (ООН 1845) или азот, хладилна течност (ООН
1977) или аргон, хладилна течност (ООН 1951)), контейнерът/превозното средство е
външно обозначено, в съответствие с точка 5.5.3.6"; и

със следното:

ВЕСТНИК
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5.4.3.2.1.3 Добавя се думата “Преработена” преди думите “”Процедури за спешно
реагиране за кораби, превозващи опасни товари (Ръководство за EmS )".

от

"Когато твърдият въглероден диоксид (CO2 - сух лед) се използва за охлаждане,
превозното средство или контейнерът за превоз на товари са маркирани външно в
съответствие с точка 5.5.3.6."

заменя се съществуващото изречение:

“Ако пратките включват стоки от клас 1, различни
контейнерът/превозното средство е годно за експлоатация.";

със следното:

“Ако пратките включват стоки от клас 1, различни от подклас 1.4, контейнерът е
годен за експлоатация."

В раздела за „Документални аспекти на
свидетелството за опаковките в
контейнер/превозно средство за международен превоз на опасни товари“, се заменя
съществуващото изречение:

и се заличава съществуващият текст под заглавието „ОБРАЗЕЦ ЗА МУЛТИМОДАЛЕН
ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ“.

Този образец може да се използва като документ за смесен превоз на
опасни товари и сертификат за опаковане на контейнери за смесен превоз
на опасни товари.",

ДЪРЖАВЕН

Съществуващата 5.4.3.2 е преномерирана на 5.4.3.4, а съществуващата 5.4.3.2.1 е
преномерирана на 5.4.З.4.1.

"5.4.3 Документацията, изисквана на борда на кораба
5.4.3.1
Всеки кораб, превозващ опасни товари и морски замърсители, трябва
да има специален списък, манифест5 или план за складиране, определящ, в съответствие с
правило VII/ 4.2 от SOLAS, както е изменено, и с правило 4.2 от Анекс III на MARPOL,
опасните товари (с изключение на опасните стоки в освободени опаковки от клас 7) и морски
замърсители и местоположението им. Този специален списък или манифест се основава на
документацията и сертификата, изисквани в настоящия кодекс. В допълнение към
информацията, посочена в точка 5.4.1.4, тя трябва да съдържа, 5.4.1.5 и за ООН 3359, в
5.5.2.4.1.1, мястото за складиране и общото количество опасни товари и морски замърсители.
Подробен план за натоварване, който посочва по класове и местоположение всички опасни
товари морски замърсители, може да се използва вместо горепосочения специален списък
или манифест.
5.4.3.2
Всеки кораб, превозващ освободени опаковки от клас 7, трябва да има
специален списък, манифест или план за складиране, в който се посочват тези освободени
опаковки и тяхното местоположение. Този специален списък или манифест трябва да се
основава на документите, изредени в 5.1.5.4.2.1.
5.4.3.3
Копие от документите съгласно 5.4.3.1 и, ако е приложимо, 5.4.3.2 се
предоставя преди отпътуване на лицето или организацията, определени от държавните
власти на пристанището.“,

5.4.3 със следното:

5.4.3

Текстът в параграф 5.4.5.1 се заменя със следното:

5.4.5.1
“5.4.5.1 Този образец отговаря на изискванията на SOLAS, глава VII, правило 4,
MARPOL, Анекс III, правило 4 и разпоредбите на настоящата глава.
Информацията, изисквана съгласно разпоредбите на настоящата глава, е
задължителна; оформлението на този образец обаче не е задължително.

Образец на свидетелство за мултимодален транспорт на опасни товари

5.4.5
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и съответно следващите бележки под линия се преномерират.

“*

5.4.1.5.15 Във втория параграф да се замени "отличителния знак за моторни превозни
средства в международен трафик" с "отличителен знак, използван за превозни средства в
международен пътен трафик*" да се добави с бележка под линия *, която да гласи:

“*

5.4.1.5.9.3 Да се замени "отличителния знак за моторни превозни средства в международен
трафик" с "отличителен знак, използван за превозни средства в международен пътен
трафик*" и да се добави съответната бележка под линия *, която да гласи:

“*

С Т Р.
БРОЙ 15

Специални разпоредби, приложими за фумигирани ТТС (ООН 3359)

Допълнителни разпоредби

Приложимост и общи положения

Маркировка

Проектиране, изграждане и първоначална проверка и изпитване

6.2.2.1

Газови бутилки - метални До следващо
газови бутилки, които не известие
могат да се презареждат Спецификация и методи на
изпитване
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6.2.2.1.2 В таблицата, за “ISO 11120:1999”, в колона “Приложими за производството”, се
заменя “До последващо известие” с “до 31 декември 2022 г.".

ISO 11118:2015

В таблицата, след “ISO 11118:1999”, се добавя нов ред, който гласи:

6.2.2.1.1 В таблицата, за “ISO 11118:1999”, в колона “Приложими за производството”, се
заменя “До следващо известие" с "до 31 декември 2020 г.".

Разпоредби на ООН за съдовете под налягане

6.2.2

В бележка 3, се заменят думите “тестът за хидравлично налягане може да бъде заменен” с
“проверката на 6.2.1.6.1.2 и тестът за хидравлично налягане от 6.2.1.6.1.4 може да бъдат
заменени".

ВЕСТНИК
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6.1.3.1 (f) Заменят се думите „означено с отличителния знак за моторни превозни средства
в международния трафик“ с „означено от отличителния знак, използван за превозни средства
в международния пътен трафик*".

6.1.3

“.5 Опаковки за инфекциозни вещества от категория А на клас 6.2 ."

6.1.1.1 Приложимост
6.1.1.1.2 (i) Заменя се „( евентуални добавени рискове)“ с „(евентуални добавени
опасности)“ и да се добави нова алинея .5, която да гласи, както следва:

6.1.1

Периодични проверки и изпитване

Общи положения

6.2.1.6.1.4 Съществуващата бележка 2 се заменя със следното:
"Бележка 2: За безшевни стоманени газови бутилки и тръби проверката на
6.2.1.6.1.2 и хидравличното налягане на 6.2.1.6.1.4 може да се замени с Процедура,
съответстваща на ISO 16148:2016 Газови бутилки - безшевни стоманени газови
бутилки и тръби за повторно пълнене - акустично изследване на емисиите (AT) и
последващо ултразвуково изследване (UT) за периодична проверка и изпитване"

6.2.1.6

6.2.1

Глава 6.2
Разпоредби за конструкцията и изпитването на съдове под налягане, аерозолни
опаковки, малки съдове, съдържащи газ (газови патрони)
и патрони с горивни клетки, съдържащи втечнен запалим газ

"За пластмасови опаковки, подложени на изпитване за вътрешно налягане в точка
6.1.5.5, температурата на използваната вода."

6.1.5.7.1 В подточка .8 се добавя следното изречение в края на параграфа:

“*
Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г. или
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."
6.1.5.7 Протокол от изпитването

6.1.3.8 (h) Заменят се думите „означено от отличителния знак за моторни превозни
средства в международния трафик“ с „означено от отличителния знак, използван за превозни
средства в международния пътен трафик*" и да се добави съответната бележка под линия *,
която гласи:

ДЪРЖАВЕН

В заглавието на тази глава се заличава “(различни от тези за вещества от клас 6.2)".

Глава 6.1
Разпоредби за конструкцията и изпитването на опаковки
(различни от тези за вещества от клас 6.2)

ЧАСТ 6
КОНСТРУКЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ НА ОПАКОВКИ, МЕЖДИННИ
КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBC), ГОЛЕМИ ОПАКОВКИ, ПРЕНОСИМИ
ЦИСТЕРНИ,
МНОГОЕЛЕМЕНТНИ ГАЗОВИ КОНТЕЙНЕРИ (MEGC) И АВТОЦИСТЕРНИ

Параграф 5.5.2.5.1 се заличава и останалите параграфи се преномерират съответно.

5.5.2.5

*Вижте Ревизирани препоръки за безопасна употреба на пестициди в кораби,
приложими за фумигирани ТТС (MSC. 1/Circ. 1361).

В края на заглавието се добавя бележка под линия "*", както следва:

5.5.2

Глава 5.5
Специални разпоредби

В бележката, се заменя "контейнера" с "контейнера/превозното средство".

“Когато този образец за опасни товари се използва само като сертификат за
опаковка на контейнер/превозно средство, а не като документ за комбиниран превоз,
трябва да е издадена/получена декларация за опасни товари, подписана от
изпращача или доставчика и обхващаща всички пратки опасни товари, опаковани в
контейнера/превозното средство."

със следното:

БРОЙ 15
С Т Р. 5 1

Газови бутилки – Безшевни До следващо
стоманени
тръби
за известие
повторно пълнене, с воден
обем между 150 и 3 000 л –
проектиране, изграждане и
тестване

Изпитвателно налягане 6 MPa и пониско
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6.2.2.9.2 Във (в) и (з) се заменя „означено с отличителния знак на моторни превозни
средства в международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*".

6.2.2.9

в
в

в
в

“*
Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г. или
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."
Маркиране на ООН - стандарт системи за съхранение на метал хидриди

6.2.2.7.4 (н) Заменя се „означено с отличителния знак на моторни превозни средства
международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства
международния пътен трафик*".
6.2.2.7.7 (a) Заменя се „означено от отличителните знаци на моторни превозни средства
международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *, която гласи:

"Бележка: Информацията за маркировките, които могат да се използват за
идентифициране на резби за бутилки, е дадена в ISO/TR 11364, Газови бутилки –
Сбор от национални и международни системи за маркиране и идентификация на
резби на ствола на клапана/гърлото на газовите бутилки."

ВЕСТНИК
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В първата таблица се вмъкват следните редове в края:
ISO 14246:2014
Газови бутилки - Цилиндрови До следващо
клапани - Производствено известие
изпитване и проверка
ISO 17871:2015
Газови бутилки - Клапани за До следващо
известие
бързо изпусканеспецификация и изпитване на
типа

В първата таблица, за “ISO 13340:2001”, в колона “Приложими за производството”, се заменя
“До следващо известие" с "до 31 декември 2020 г.".

6.2.2.3 Сервизно оборудване

ISO 18172-1:2007

Маркировка на презареждаеми съдове под налягане - ООН стандарт

6.2.2.7.2 (в) Заменя се „означено с отличителния знак на моторни превозни средства в
международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*".
6.2.2.7.4 Под подточка (м) се добавя нова бележка, която гласи:

6.2.2.7

В края на първата таблица се вмъква следният ред:
ISO 22434:2006
Транспортируеми
газови До следващо
бутилки
Проверка
и известие
поддръжка на клапаните на
бутилките
БЕЛЕЖКА: Тези изисквания
могат да бъдат изпълнени по
време,
различно
от
периодичната проверка и
изпитване на бутилките ООН стандарт.

В таблицата, за „ISO 11623:2002“, в колона „Приложимост“, се заменя „До следващо
уведомление“ с „До 31 декември 2020 г.“. След реда за „ISO 11623:2002“ се вмъква следният
нов ред:
ISO 11623:2015
Газови цилиндри - Композитна
До следващо
конструкция - Периодична
уведомление
проверка и изпитване

ДЪРЖАВЕН

ISO 4706: 2008

Периодични проверки и изпитване

В края на уводното изречение текстът се изменя и гласи: „…изпитване на бутилки - ООН и
техните затварящи устройства:“. Последният ред от таблицата се премества в нова таблица,
след съществуващата, със същите заглавия и ново встъпително изречение, така че да гласи
“Следният стандарт се прилага за периодичната проверка и изпитване на системите за
съхранение на метални хидриди, одобрени в ООН:"

6.2.2.4
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БЕЛЕЖКА:
Независимо
от
разпоредбите на раздел 6.3.3.4 от
настоящия
стандарт,
за
транспортирането на корозивни
вещества могат да се използват
заварени стоманени варели под
налягане с изпъкнали краища под
налягане, при условие че са
изпълнени
всички
приложими
изисквания на настоящия кодекс.
Газови бутилки - Заварени стоманени До следващо
бутилки за повторно пълнене - известие
налягане на изпитване 60 bar и поГазови бутилки - Заварени бутилки от До следващо
неръждаема стомана - Част 1: известие

“6.2.2.1.8 за проектирането, конструирането, първоначалната проверка и
изпитването на барабаните под налягане в ООН се прилагат следните
стандарти, които трябва да са в съответствие с 6.2.2.5, с изключение на
изискванията за проверка, свързани със системата за оценка на
съответствието и одобрението:
Приложимо за
Препратка
Заглавие
производство
ISO 21172-1:2015
Газови бутилки - заварени стоманени До следващо
съдове под налягане до 3,000 литра, за известие
транспортиране
на
газове
Проектиране и изработване- част 1:
Вместимост до 1,000 литра

Добавя се нов параграф 6.2.2.1.8, който гласи:

ISO 11120:2015

В таблицата, след “ISO 11120:1999”, се добавя нов ред, който гласи:

С Т Р.
БРОЙ 15

Маркировка

Глава 6.3
Разпоредби за конструкцията и изпитването на опаковки
за инфекциозни вещества от категория А на клас 6.2

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Глава 6.4
Разпоредби за конструкцията, изпитването и одобрението
на опаковки и радиоактивен материал

Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г. или
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Маркировка

“*

Разпоредби за проектиране, конструкция, проверка и изпитване на преносими
цистерни за превоз на вещества от клас 1 и от класове от 3 до 9

87

6.7.5.11.1 В петото изречение се заменя “т.е. отличителният знак за използване в
международния трафик, както е предписано от Конвенцията за движение по пътищата,
Виена, 1968 г.” с “означен с отличителния знак, използван за превозни средства в
международния пътен трафик*”.

6.7.4.13.1 В петото изречение се заменя “т.е. отличителният знак за използване в
международния трафик, както е предписано от Конвенцията за движение по пътищата,
Виена, 1968 г.” с “означен с отличителния знак, използван за превозни средства в
международния пътен трафик*”.

6.7.3.14.1 В петото изречение се заменя “т.е. отличителният знак за използване в
международния трафик, както е предписано от Конвенцията за движение по пътищата,
Виена, 1968 г.” с “означен с отличителния знак, използван за превозни средства в
международния пътен трафик*”.

6.7.2.18.1 В петото изречение се заменя “т.е. отличителният знак за използване в
международния трафик, както е предписано от Конвенцията за движение по пътищата,
Виена, 1968 г.” с “означен с отличителния знак, използван за превозни средства в
международния пътен трафик*”.

6.7.2

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Глава 6.7
Разпоредби за проектиране, конструкция, проверка и изпитване на преносими
цистерни и многоелементни газови контейнери (MEGC)

“*

6.6.3.1 (д) Заменя се „означено от отличителните знак за моторни превозни средства в
международния трафик“ с „означено с отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *, която гласи:

ВЕСТНИК
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Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г. или
Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

6.5.2.1 Първична маркировка
6.5.2.1.1.5 Заменя се „означено от отличителните знак за моторни превозни средства в
международния трафик“ с „означено с отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *, която гласи:

6.5.2

Глава 6.5
Разпоредби за конструкцията и изпитване
на междинни контейнери за насипни товари (IBC)

Отличителният знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета при международно движение по пътищата,
например в съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от
1949 г. или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

Маркировка

6.6.3.1 Първична маркировка

6.6.3

Глава 6.6
Разпоредби за конструкцията и изпитването
на големи опаковки

6.5.6.14 Протокол от изпитването
6.5.6.14.1.8 В края на подточката се добавя следното изречение: “За IBC от твърда
пластмаса и композитни IBC, обект на изпитването под хидравлично налягане в точка
6.5.6.8, температурата на използваната вода;

6.5.6.9.3 Изменя се последният параграф както следва:
“За всяко падане може да се използва един и същ IBC или различен IBC от същия
модел."

6.5.6.9 Изпитване с падане

ДЪРЖАВЕН

“*

6.4.23.11 В буква (а), се заменя „международният идентификационен код за регистрация на
превозното средство*“ с „отличителния знак, използван за превозни средства от
международния пътен трафик *“ и бележката под линия* се изменя, както следва:

6.4.23 Заявления за одобрение и одобрения за транспортиране на радиоактивни
материали

“*

6.3.4.2 (e) Заменя се „означено от отличителните знак за моторни превозни средства в
международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *, която гласи:

6.3.4

“*

6.2.2.9.4 (a) Заменя се „означено от отличителните знаци на моторни превозни средства в
международния трафик“ с „отличителния знак, използван на превозни средства в
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *, която гласи:

БРОЙ 15
С Т Р. 5 3

Глава 6.8
Разпоредби за автоцистерни

Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г.
или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

* За изчислението, g = 9.81 m/s2.

88

6.8.3.4.2.1 Цистерната от тип 9 на ММО трябва да отговаря на изискванията на
точка 6.7.5, с изключение на това, че хоризонталните сили под прав ъгъл
спрямо посоката на движение трябва да бъдат MPGM, умножена по
ускорението, дължащо се на тежестта (g)*; и че проверката и изпитването
трябва да бъдат в съответствие с компетентния орган, в който е одобрено
превозното средство с елементи за транспортиране на газ.

6.8.3.4.2 Проектиране и производство

6.8.3.4.1.2 Цистерна IMO тип 9 не трябва да се предлага за транспорт по море в
състояние, което би довело до обезвъздушаване по време на пътуването
при нормални условия на транспорт.

Маркировка

6.9.5.5

“*

ВЕСТНИК
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Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни
превозни средства и ремаркета в международния пътен трафик, напр. в
съответствие с Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949 г.
или Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г."

6.9.5.5.1 (e) Заменя се „означено от отличителните знаци за моторни превозни средства в
международния трафик“ с „отличителните знаци, използвани на превозни средства в
международния пътен трафик*“, и се добавя съответната бележка под линия *:

Изисквания за проектиране, конструкция, проверка и изпитване на гъвкави
контейнери за насипни товари BK3

6.9.5

ДЪРЖАВЕН

Глава 6.9
Разпоредби за проектиране, конструкция, проверка
и изпитване на контейнери за насипни товари

6.8.3.4.3.4 Цистерна от тип 9 на ММО се маркира в съответствие с точка 6.7.5.13,
според случая. Въпреки това, когато маркировката, изисквана от
компетентния орган за автомобилен транспорт, съответства значително на
маркировката от 6.7.5.13.1, ще бъде достатъчно да се одобри металната
табела, прикрепена към цистерна от тип 9 на ММО с надпис "IMO 9".

6.8.3.4.1.1 Цистерната от тип 9 на ММО трябва да отговаря на изискванията на
6.8.3.4.2 и 6.8.3.4.3.

6.8.3.4.1 Общи положения

6.8.3.4.3.3 Цистерна от тип 9 на ММО се подлага на периодични изпитвания и
проверки в съответствие с разпоредбите на компетентния орган за
автомобилен транспорт, когато ПТС за превоз на газ е одобрено.

“6.8.3.4 ПТС за превоз на сгъстени газове от клас 2 (тип 9 по ММО)

6.8.3.4 Добавя се нова разпоредба 6.8.3.4, както следва:

6.8.3.4.3.2 Компетентният орган за морски транспорт издава допълнително, по
отношение на цистерна от тип 9 на ММО, сертификат, удостоверяващ
съответствие със съответните разпоредби за проектиране, конструкция и
оборудване от настоящата глава и, когато е целесъобразно, със
специалните разпоредби за газовете, изброени в списъка на опасните
товари. Сертификатът трябва да съдържа списък на разрешените за
транспортиране газове.

6.8.3.4.3.1 Цистерните от тип 9 на ММО се одобряват за автомобилен транспорт от
компетентния орган за автомобилен транспорт.

6.8.3.4.3 Одобрение, изпитване и маркировка

6.8.3.4.2.3 Закрепващите (прикрепващи) устройства трябва да бъдат монтирани на
носещата конструкция на ПТС за превоз на газ и влекача на резервоар тип
9 МMO . Полуремаркетата, непридружени от влекач, се приемат за превоз
само ако опорите на ремаркето и прикрепващите устройства и мястото на
натоварване са договорени от компетентния орган за морски транспорт,
освен ако одобреният наръчник за обезопасяване на товара включва това
споразумение.

6.8.3.4.2.2 Ако като носеща конструкция се използват подпорните елементи на
резервоара от тип 9 на ММО, трябва да се вземат предвид натоварванията,
посочени в точка 6.7.5.2.8.1,
при тяхното проектиране и метод на
закрепване. Напреженията на огъване, предизвикани в корпуса или
елементите в резултат на този начин на опора, също трябва да бъдат
включени в проектните изчисления.
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6.8.3 Заглавието на 6,8.3, се изменя на "Автоцистерни и ПТС за превоз на газ за кратки
международни пътувания"

6.8.1.1.1 Автоцистерните и ПТС за превоз на газ трябва да бъдат проектирани и
произведени с опори, осигуряващи стабилна основа по време на
транспортиране и с подходящи приспособления за закрепване.
Устройствата за привързване трябва да са разположени върху опората на
резервоара или елементите или конструкцията на превозното средство по
такъв начин, че системата за застопоряване да няма свободен ход.“

"6.8.1.1 Носеща конструкция на цистерната и елементите, монтажни и закрепващи
приспособления*

6.8.1.1 Изменя се разпоредба 6.8.1.1, както следва:

Заглавието на глава 6.8, се изменя на "Разпоредби за ППС цистерни и ППС за превоз на газ"

“*

Добавя се следната бележка под линия*:

С Т Р.
БРОЙ 15

Категории за съхранение

Специални разпоредби за съхранение

пробивните пистолети трябва да бъдат надеждно закрепени по
време на транспортирането;

всеки оформен заряд, прикрепен към оръдие, не трябва да съдържа
повече от 112 g взривни вещества;

всеки оформен заряд, ако не е напълно затворен в стъкло или
метал, трябва да бъде напълно защитен с метален капак след
монтажа в оръдието;

двата края на пробивни пистолети са обезопасени с помощта на
стоманени капачки, които позволяват освобождаване на налягането
в случай на пожар;

общото съдържание на взривни вещества не трябва да надвишава
95 kg за палет за пробивни инструменти, люлка или кошница; и

.2

.3

.4

.5

.6

В подточка .2 “риск” се заменя с "опасност".
Разпоредби за сортиране
Заменя се “риск" с "опасност" два пъти.
Заменя се “риск” с “опасност”, заменя се “рискове” с “опасности” и се заменя

7.2.2.2
7.2.3
7.2.3.3
7.2.3.4

Изменя се съществуващият параграф 7.2.5.1, както следва:
“7.2.5.1 С цел разделяне (изолиране) опасните товари, които имат някои сходни
химични свойства, са групирани в групи на разделяне изброени в точка
7.2.5.2. Вписванията, разпределени към тези групи за сортиране, са
изброени в 3.1.4.4 и са идентифицирани с код на групата за разделяне в
колона 16б от Списъка на опасни товари."
Параграф 7.2.5.2 се заменя със следното:

7.2.5.1

7.2.5.2
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"7.2.5.2 Кодовете на групите за сортиране, дадени в колона 16б от Списъка на
опасни товари, са посочено по-долу:

Групи за сортиране

7.2.5

Таблица за сортиране
В третия параграф „риск“ се заменя с „опасност“.

7.2.4

7.2.4

клас 5.1), и SG19 (се натоварват “отделно от" клас 7)."

изречението
“разделяне като за клас 5.1, но “отделно от” клас 7.” с “SG6 (разделяне като за

Определения

7.2.2

Общи разпоредби за сортиране

Глава 7.2

“SW30 За специални разпоредби за натоварване, виж 7.1.4.4.5."

ВЕСТНИК
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възпламенителните механизми се отделят един от друг и от
пробивните пистолети в съответствие с разпоредбите на 7.2.7,
както и от всякакви други опасни товари в съответствие с
разпоредбите на 7.2.4 и 7.6.3.2, освен ако компетентният орган не е
одобрил друго;

Кодове за съхранение

Вещества, за които думата “СТАБИЛИЗИРАНО” се добавя като част от
официално транспортно наименование на веществата в съответствие с
3.1.2.6, спадат към категория D и SW1."

“7.1.4.7 Съхранение на стабилизирани опасни товари

След 7.1.4.6.1 се вписва се нова разпоредба 7.1.4.7, както следва:

когато “на палубата” се съхранява повече от един палет за
инструменти, люлка или кошница, между тях трябва да се спазва
минимално хоризонтално разстояние от 3 м."

Добавя се нов SW30 както следва:

7.1.5

7.1.4.6

.7

ДЪРЖАВЕН

.1

Независимо от категорията на натоварване, посочена в колона 16а от
списъка на опасните товари, ООН 0124 ПРОБИВНИ ПИСТОЛЕТИ,
ЗАРЕДЕНИ и ООН 0494 ПРОБИВНИ ПИСТОЛЕТИ, ЗАРЕДЕНИ,
транспортирани до или от надводни нефтени платформи, подвижни
крайбрежни сондажни съоръжения и други крайбрежни съоръжения могат
да бъдат съхранявани на палубата в палет за пробивни инструменти, люлки
или кошници, при условие че:

„7.1.4.4.5 Транспортиране до или от надводни нефтени платформи, подвижни
наводни сондажни агрегати и други наводни инсталации

Добавя се нов 7.1.4.4.5 както следва:

Точки 7.1.4.4.5 и 7.1.4.4.5.1 се преномерират съответно на 7.1.4.4.6 и 7.1.4.4.6.1.
Точка 7.1.4.4.6 се преномерира на точка 7.1.4.4.7.

7.1.4

натоварване 04 и категория натоварване 05, заменят "7.1.4.4.5" съответно с "7.1.4.4.6".

В третата колона за категория натоварване 02, категория натоварване 03, категория

7.1.3.1 Категории на съхранение за клас 1

7.1.3

Глава 7.1
Общи разпоредби за съхранение на товари

ЧАСТ 7
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТРАНСПОРТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

БРОЙ 15
С Т Р. 5 5

3101
3102
3103
3104
3105
3106

ООН*

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

1 и/или 8
1 и/или 8
Няма или 8
Няма или 8
Няма или 8
Няма или 8

-

Допълнител
на(и)
опасност(и) Опаковъчна
група

Няма или 8
Няма или 8
Няма или 8
Няма или 8
1 и/или 8

II, III

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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и се променя описанието на следните SG кодове в 7.2.8, като се включва съответния SGG
код за групите за разделяне, както следва:
Сегрегация
Код
Описание
SG20
Натоварване "далеч от" SGG1 - киселини.
SG21
Натоварване "далеч от" SG18 - основи.
SG24
Натоварване “далеч от" от "SGG17 - азиди".
SG28
Натоварване "далеч от" SGG2 - амониеви съединения и експлозиви,
съдържащи амониеви съединения или соли.
SG30
Натоварване “далеч от” SGG7 - тежки метали и техните соли.
SG31
Натоварване “далеч от” SGG9 - олово и неговите съединения.

“За опаковки, носещи допълнителен етикет за опасност от клас 1, разделяне както
при клас 1, подклас 1.3. Въпреки това, по отношение на товарите от клас 1,
разделяне както при първична опасност.“,

Кодове за сортиране
Във вписването за SG1 се заменя описанието, както следва:

7.2.8
7.2.8

"7.2.6.4 Независимо от таблица 7.2.6.3.2.4, трябва да продължат да се вземат
предвид опасните реакции, посочени в разпоредбите на 7.2.6.1.1 до 7.2.6.1.4."

7.2.6.4 Изходна точка 7.2.6.4 се преномерира като нова точка 7.2.6.5. Въвежда се нова
точка 7.2.6.4 както следва:

3112

-

Допълнител
на(и)
Опаковъчна
опасност(и)
група

ВЕСТНИК
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ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧЕН
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП B, ТВЪРД
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧЕН
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП C, ТВЪРД
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧЕН
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП D, ТВЪРД

„Таблица 7.2.6.3.4
Официално транспортно
Клас
наименование

7.2.6.3.3 След съществуващата таблица 7.2.6.3.3 се въвежда нова таблица 7.2.6.3.4, както
следва:

В таблици 7.2.6.3.1, 7.2.6.3.2 и 7.2.6.3.3 в заглавието на колона 4 се заменя „евентуален
добавен(и) риск(ове)“ с „евентуална добавена(и) опасност(и)“.

„.3 към веществата в таблица 7.2.6.3.4, с изключение на това, че трябва да продължи
да се отчитат опасните реакции, посочени в разпоредбите на 7.2.6.1.1 до
7.2.6.1.4.“

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

Клас

ДЪРЖАВЕН

7.2.6.3 В разпоредба .2 последното изречение се заменя с „Вещества от същата таблица
7.2.6.3.1, 7.2.6.3.2 или 7.2.6.3.3 са съвместими едно с друго.“. След .2 се добавя нова
разпоредба .3, както следва:

7.2.6.2 Под „Например“ изречението „разделяне както за клас 3, но „далече от“ класове 4.1 и
8“. се заменя с "SG5 ("разделяне както за клас 3)", "SG8 (натоварване "далече от" клас 4.1)" и
"SG13 (натоварване "далеч от клас 8)"".

Специални разпоредби за сортиране и изключения

Заменя се „риск“ с „опасност“.

7.2.6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧЕН
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП E, ТВЪРД
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧЕН
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, ТВЪРД

Официално транспортно
наименование

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧЕН
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
5.2
1 и/или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП B, ТВЪРД
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3113
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧЕН
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3114
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП C, ТВЪРД
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3115
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧЕН
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3116
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП D, ТВЪРД
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3117
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧЕН
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3118
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП E, ТВЪРД
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3119
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧЕН
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
3120
5.2
Няма или 8
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, ТВЪРД
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
1325
4.1
Няма
ЗАПАЛИМО
ТВЪРДО
ВЕЩЕСТВО,
ОРГАНИЧНО,
N.O.S
с
техническо
наименование, както е посочено в 2.5.3.2.4 под
"освободен"
* С изключение на вещества с техническо наименование ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА

3107
3108
3109
3110
3111

ООН*
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7.2.6.1

SGG8
SGG9
SGG10
SGG11
SGG12
SGG13
SGG14
SGG15
SGG16
SGG17
SGG18

чително органометалните им съединения)
хипохлорити
олово и неговите съединения
течни халогенирани въглеводороди
живак и живачни съединения
нитрити и техните смеси
перхлорати
перманганати
прахообразен метал
пероксид
азиди
основи

Групи за разделяне
Описание
Кодове
на
групите
за
разделяне
SGG1
киселини)
1
SGG1a
1, вписвания маркирани с * * показва силни киселини
SGG2
2
амониеви съединения
SGG3
3
бромати
SGG4
4
хлорати
SGG5
5
хлорити
SGG6
6
цианиди
SGG7
7
тежки метали и техните соли (вклю-

С Т Р.
БРОЙ 15

Натоварване “отделен от" SGG2 - амониеви съединения, различни от
АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ (ООН 1444).
Натоварване “отделен от” SGG2 - амониеви съединения, различни от
смеси на амониеви персулфати и/или калиеви персулфати и/или
натриеви персулфати.
Натоварване “отделен от" SGG3 - бромати.
Натоварване “отделен от" SGG4 - хлорати.
Натоварване “отделен от" SGG5 - хлорити.
Натоварване “отделен от" SGG6 - цианиди.
Натоварване “отделен от" SGG8 - хипохлорити.
Натоварване “отделен от” SGG11 - живак и живачни съединения.
Натоварване “отделен от” SGG12 - нитрити.
Натоварване “отделен от" SGG13 - перхлорати.
Натоварване “отделен от" SGG14 - перманганати.
Натоварване “отделен от” SGG16 - пероксид.
Натоварване “отделен от” SGG15 - прахообразни метали.
За арсенови сулфиди, "отделени от" SGG1 - киселини.
Натоварване “отделен от” SGG1a - силни киселини.

Когато съдържат амониеви съединения, “далеч от” SGG4 - хлорати или
SGG13 - перхлорати и експлозиви, съдържащи хлорати или
перхлорати.
Натоварване “отделен от" SGG1 - киселини.
Натоварване “отделен от" SGG18 - основи.
Натоварване “отделен от" SGG2 - амониеви съединения.

Описание
Натоварване “далеч от” SGG10 - течни халогенирани въглеводороди.
Натоварване “далеч от” SGG15 - прахообразни метали.

Разделяне при клас 8. По отношение на клас 7 не е необходимо да се
прилага разделяне.
Натоварване “отделен надлъжно чрез междинно цялостно отделение
или трюм от” подкласове 1.1, 1.2 и 1.5.
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Разпоредби за разделяне в товарните транспортни средства

7.3.4.2.1 Заменя се „риск“ с „опасност“.

7.3.4

Глава 7.3
Операции по експедиция във връзка с опаковането,
използването на товарни транспортни средства (ТТС) и свързаните с тях мерки

В примерите на Приложението, в точки 1.1, 3.2 и 4.2 се заменя „риск“ с „опасност“.

Приложение

SG78

SG77

ТТС под температурен контрол

температурата на самоускоряване на разлагане (SADT) или
температурата на самоускоряване на полимеризацията (SAPT)5 ,
определена за веществото (със или без химическа стабилизация),
както се предлага за транспортиране, е:

.2

ВЕСТНИК
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5
SAPT се определя в съответствие с процедурите за изпитване, установени за SADT за
самоактивиращи се вещества в съответствие с част II, раздел 28 от Ръководството за изпитвания и
критерии.

.2 45°C или по-малко за преносими резервоари

.1 50°C или по-малко за единични опаковки и IBC; или

официалното наименование на пратката, както е посочено в колона
2 на списъка на опасните товари от глава 3.2 или съгласно точка
3.1.2.6, съдържа думата "СТАБИЛИЗИРАНО"; и

.1

7.3.7.2.3 Тези разпоредби се прилагат и за превоза на вещества, за които:

7.3.7.2.2 Тези разпоредби се прилагат за самоактивиращи се вещества, когато това
се изисква от 2.4.2.3.4, за органични пероксиди, когато това се изисква от
2.5.3.4.1,за полимеризиращи вещества, когато това се изисква от 2.4.2.5.2
или специална разпоредба 386 от глава 3.3, които могат да бъдат
транспортирани само при условия на температурен контрол.

7.3.7.2.1 Когато в затворено ТТС се натоварват няколко опаковки, съдържащи
самоактивиращи се вещества, органични пероксиди и полимеризиращи
вещества, общото количество вещество, видът и броят на опаковките и
начинът на подреждането им не трябва да създават опасност от експлозия.

7.3.7.2 Общи положения

7.3.7.1.2 Разпоредбите за контрол на температурата на някои определени вещества
се основават на предположението, че температурата в непосредствена
близост до товара не надвишава 55°C по време на транспортирането и
достига тази стойност само за относително кратко време за всеки 24 часа.

7.3.7.1 Встъпление
7.3.7.1.1 Ако температурата на някои вещества (като органични пероксиди и
полимеризиращи или самоактивиращи се вещества) превишава стойността,
която е типична за веществото, което е опаковано за транспортиране, може
да се получи самоускоряващо се разлагане или полимеризация, с възможен
взрив. За да се предотврати такова разлагане или полимеризация, е
необходимо да се контролира температурата на такива вещества по време
на транспортирането. Други вещества, които не изискват контрол на
температурата от съображения за безопасност, могат да бъдат
транспортирани при контролирани температурни условия по търговски
причини.

“7.3.7

Заменят се съществуващите разпоредби на 7.3.7 със следното:

ТТС, които са под температурен контрол

7.3.4.2.2.3 Заменя се „риск“ с „опасност“.
7.3.7

ДЪРЖАВЕН

Добавят се три нови Кода на разделяне както следва:
SG76
Разделяне при клас 7.

SG42
SG45
SG47
SG49
SG51
SG54
SG56
SG58
SG59
SG60
SG61
SG70
SG75

SG40

SG35
SG36
SG38
SG39

Сегрегация
Код
SG32
SG33
SG34

БРОЙ 15
С Т Р. 5 7

а

20°C под SADT/SAPT 15°C 10°C под SADT/SAPT 10°C
под SADT/SAPT 10°C под под SADT/SAPT 5°C под
SADT/SAPT
SADT/SAPT
10°C под SADT/SAPT
5°C под SADT/SAPT

Аварийна температура

т.е. SADT/SAPT на веществото, което е опаковано за транспортиране.

20°C или по-малко
над 20°C до 35°C над
35°C.
< 45°C

Контролна температура

97

7.3.7.3.4 На капитана се предоставят инструкции за експлоатация на охладителната
система, процедури, които трябва да се следват в случай на загуба на
контрол и инструкции за редовно следене на работните температури.
Трябва да се носят резервните части за системите, описани в 7.3.7.4.2.3,
7.3.7.4.2.4 и 7.3.7.4.2.5.3, така че да са на разположение при спешност, в
случай на повреда на охладителната система по време на транспортиране.

ВЕСТНИК
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7.3.7.2.9 Действителната транспортна температура може да бъде по-ниска от
контролната температура, но трябва да бъде избрана така, че да се избегне
опасно разделяне на фазите.

7.3.7.2.8 Когато е целесъобразно, се предвиждат контролни и аварийни
температури, за определени понастоящем самоактивиращи се вещества в
т. 2.4.2.3.2.3 и за определени понастоящем състави на органичен пероксид
в т. 2.5.3.2.4.

7.3.7.3.3.3 Вратата(ите) трябва да може(ат) да се отваря(т) лесно в случай на
авария, така че пакетът(ите) да може(ат) да бъде(ат) премахнат(и).
Превозвачът трябва да бъде информиран за местоположението на
различните вещества в ТТС. Товарът трябва да бъде обезопасен, за да се
предотврати падане на опаковките, когато вратата(ите) е(са) отворена(и).
Опаковките трябва да бъдат надеждно съхранявани така, че да позволяват
адекватно циркулация на въздуха по цялото протежение на товара.

7.3.7.3.3.2 Ако в ТТС са натоварени вещества с различна контролна температура,
веществата с най-ниската се съхраняват на най-леснодостъпно място от
вратите на ТТС.

7.3.7.3.3.1 В случай че вещества, които не са подложени на контрол на
температурата, се транспортират в едно и същоТТС с вещества с
контролирана температура, опаковката(ите), съдържаща(и) вещества, които
изискват охлаждане, се съхраняват по такъв начин, че да бъдат
леснодостъпни от вратата(ите) на ТТС.

7.3.7.3.3 Когато ТТС трябва да бъде напълнен с опаковки, съдържащи вещества с
различна контролна температура, всички опаковки трябва да бъдат
предварително охладени, за да се избегне превишаване на най-ниската
контролна температура.

Забележка: Замърсяването може да се провери с помощта на тестове за
пламъчна халогенна лампа, тестове за газов анализ или газова
хроматография. Бутилките със заместващия хладилен газ могат да бъдат
маркирани с резултата от изпитването и датата на изпитването.

ДЪРЖАВЕН

7.3.7.2.7 Контролните и аварийните температури се получават, като се използва
таблицата в точка 7.3.7.2.6 от температурата на самоускоряване на
разлагане (SADT) или от температурата на самоускоряващата се
полимеризация (SAPT), които се определят като най-ниските температури,
при които може да възникне самоускоряващо се разлагане или
самоускоряваща се полимеризация с вещество в опаковката, IBC или
преносим резервоар, използвани в транспорта. SADT или SAPT се
определят, за да се реши дали дадено вещество трябва да се подлага на
контрол на температурата по време на транспортиране. Разпоредбите за
определяне на SADT и SAPT са дадени съответно в 2.4.2.3.4, 2.5.3.4.2 и
2.4.2.5.2 за самоактивиращи се вещества, органични пероксиди и
полимеризиращи вещества и смеси.

Преносими
резервоари

Единични
опаковки и IBC

SADT / SAPTа

7.3.7.3.2 Хладилният газ се сменя само при спазване на инструкциите за
експлоатация на охладителната система от производителя. Преди да се
напълни с хладилен газ, трябва да се получи сертификат за анализ от
доставчика, който да потвърди, че газът отговаря на спецификациите на
охладителната система. Освен това, ако опасенията относно коректността
на доставчика и/или веригата за доставка на хладилния газ пораждат
подозрение за замърсяване на газа, заместващият хладилен газ трябва да
бъде проверен преди употреба. Ако бъде установено, че хладилният газ е
замърсен, той не трябва да се използва, бутилката трябва да бъде ясно
обозначена с надпис “ЗАМЪРСЕН”, да бъде запечатана и изпратена за
рециклиране или изхвърляне, и се изпраща уведомление до доставчика на
хладилен газ, упълномощения дистрибутор и до компетентния(ите) орган(и)
на държавите, в които доставчикът и дистрибуторът пребивават, според
случая. Датата на последната смяна на хладилния агент трябва да бъде
въведена в регистъра за поддръжка на охладителната система.

7.3.7.3.1 Преди използването на ТТС хладилната система се подлага на
задълбочена проверка и изпитване, за да се гарантира, че всички части
функционират правилно.

7.3.7.3 Транспортиране с контрол на температурата
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Тип на съда

7.3.7.2.6 Изчисляване на контролните и аварийните температури

7.3.7.2.5 "Контролната температура" е максималната температура, при която
веществото може да бъде транспортирано безопасно. В случай на загуба на
контрол на температурата може да възникне необходимост да се приложат
аварийни процедури. "Аварийна температура" е температурата, при която
се прилагат тези процедури.

7.3.7.2.4 Освен това, ако самореагиращо вещество или органичен пероксид или
вещество, чието официално транспортно наименование съдържа думата
“СТАБИЛИЗИРАНО” и което обикновено не изисква да бъде
транспортирано под на температурен контрол, се транспортира при
условия, при които температурата може да надвишава 55°C, което да
налага контрол на температурата.

Когато не се използва химическото инхибиране за стабилизиране на
реактивно вещество, което може да генерира опасни количества топлина и
газ или пари при нормални условия на транспорт, тези вещества трябва да
се транспортират при температурен контрол. Тези разпоредби не се
прилагат за вещества, които са стабилизирани чрез добавяне на химически
инхибитори, така че SADT или SAPT да са по-големи от предписаните в
точки 7.3.7.2.3.2.1 или 7.3.7.2.3.2.2.

С Т Р.
БРОЙ 15

Методи за контрол на температурата

има равномерен охлаждащ ефект, дори когато по-голямата
част от охлаждащата течност е била изразходена; и

необходимостта да се проветри ТТС преди влизането е ясно
посочена чрез предупреждение на вратата(ите) (вж. 5.5.3);

-

-

за вещества с температура на възпламеняване, по-ниска от аварийната
температура плюс 5°C, в отделението за охлаждаща течност се
използват взривоустойчиви електрически фитинги, за да се
предотврати запалването на запалими пари от веществата.

-

Специални разпоредби за самоактивиращи се вещества, органични
пероксиди и полимеризиращи вещества

методите, посочени в 7.3.7.4.2.4 или 7.3.7.4.2.5; или
методът, посочен в точка 7.3.7.4.2.3, когато е максималната
температура на околната среда, която се очаква по време на
транспортиране, е най-малко 10°C под контролната температура.
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6
Вж. Препоръките, публикувани от Международната електротехническа комисия (IEC), и поспециално на Публикация 60529, Класификация на степените на защита, осигурявани от корпусите.

7.3.7.5.2 За самоактивиращи се вещества (клас 4.1), идентифицирани с ООН №№ от
3233 до 3240, органични пероксиди (клас 5.2), идентифицирани с ООН №№
от 3113 до 3120 и

.1
.2

7.3.7.5.1 За самоактивиращи се вещества (клас 4.1), идентифицирани с ООН №№
3231 и 3232, и органични пероксиди (клас 5.2), идентифицирани с ООН №№
3111 и 3112, се използва един от следните методи за контрол на
температурата, описани в точка 7.3.7.4.2:

7.3.7.5

7.3.7.4.5 Ако е необходимо електрическо захранване на ТТС за експлоатация на
хладилното или отоплителното оборудване, трябва да е гарантирано, че са
монтирани правилните свързващи щепсели. За поместване под палубата,
щепселите трябва да са най-малко с корпус IP 55 в съответствие с
публикация 60529 на Международната електротехническа комисия (IEC) 6
със спецификацията за електрическо оборудване от температурен клас T4
и група на експлозии IIБ. Въпреки това, когато се поместват на палубата,
тези щепсели трябва да са с корпус тип IP 56, в съответствие с публикация
60529 на IEC.6

7.3.7.4.4 Ако веществата се транспортират при температура на контрол под +25°C,
ТТС трябва да бъде оборудвано с визуална и звукова сигнализация, която
да е ефективно настроена на не по-висока от контролната температура.
Алармите работят независимо от електрозахранването на охладителната
система.

ВЕСТНИК
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двете системи са независими една от друга; и

са изпълнени разпоредбите на 7.3.7.4.2.2 и 7.3.7.4.2.3;

-

-

.4 комбинирана механична охладителна система и метод за и охлаждане,
при условие че:

еднократно механично охлаждане, при условие че ТТС е термично
изолирано и за вещества с температура на възпламеняване пониска от аварийната температура плюс 5°C, в охлаждащото
отделение се използват електрически инсталации, които са
обезопасени от експлозия, за да се предотврати запалването на
запалимите изпарения от веществата;

не се използва течен кислород или въздух като охлаждаща
течност;

-

всяка система сама по себе си е в състояние да поддържа адекватен
контрол на температурата; и

-

7.3.7.4.3 Хладилното оборудване и неговите органи за управление трябва да са
лесно и безопасно достъпни и всички електрически връзки са устойчиви на
атмосферни влияния. В ТТС температурата трябва да се измерва
непрекъснато. Измерването се извършва във въздушното пространство на
ТТС, като се използват две независими едно от друго измервателни
устройства. Типът и мястото на измервателните устройства се избират
така, че резултатите от тях да са представителни за действителната
температура на товара. Най-малко едно от двете измервания трябва да се
записва по такъв начин, че температурните промени да могат лесно да се
забележат. Температурата се проверява на всеки четири до шест часа и се
регистрира.

освен интегралния захранващ блок, двете системи са независими една
от друга;

.5 двойна механична хладилна система, при условие че:
-

ДЪРЖАВЕН

.3

има достатъчно количество незапалим охлаждащ агент (като
например течен азот или твърд въглероден диоксид), което
позволява да се предвиди разумен марж за забавяне;

-

.2 топлоизолация с метод на охлаждане, при условие че:

.1 топлоизолация, при условие че началната температура на веществото е
достатъчно под контролната температура;

7.3.7.4.2 Подходящи методи за предотвратяване на превишаване на контролната
температура с цел увеличаване на възможностите са:

.4 продължителността на пътуването.

.3 ефективността на топлинната изолация на товарното транспортно
средство. Общият коефициент на топлопреминаване не трябва да
бъде по-голям от 0.4 W/(m2K) за товарни транспортни единици и
0.6 W/(m2K) за цистерни; и

.2 разликата между температурата на регулиране и очакваните условия на
околната температура;

.1 контролната(ите) температура(и) на веществото(ата), което(ито) ще се
транспортира(т);

7.3.7.4.1 Годността на определено средство за контрол на температурата при
транспортиране зависи от редица фактори. Сред тези, които трябва да се
вземат предвид, са:

7.3.7.4

7.3.7.3.5 В случаите, когато може да е невъзможно да се превозват специфични
вещества съгласно общите разпоредби, на съответния компетентен орган
се предоставят за одобрение пълни подробности за предложения метод за
превоз .

БРОЙ 15
С Т Р. 5 9

методът, посочен в точка 7.3.7.4.2.3, когато максималната
температура на околната среда, която трябва да се очаква по
време на транспортиране, не надвишава контролираната
температура на регулиране с повече от 10°C; или

.2

Разпоредби за натоварване и обработка

Натоварване и сортиране на кораби за генерални товари

Глава 7.6

Съществуващият параграф се заменя със следното:
“7.4.2.3.2 Контейнер със запалими газове или запалими течности с температура на
възпламеняване, по-малка от 23°C c.c., транспортиран на палубата, се
помества на отстояние от всеки потенциален източник на запалване на наймалко 2.4 м хоризонтално, а във вертикален план - да е далеч."

Заменя се „риск“ с „опасност“.
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Актуализира се следната информация за контакт с националния компетентен орган по
отношение на кодекса IMDG:

7.9.3
Информация за контакт с основните определени национални компетентни
органи

Глава 7.9
Освобождавания, одобрения и свидетелства

7.8.4.4 Добавя се “Преработена” пред ”Процедури за спешно реагиране за кораби,
превозващи опасни товари (Ръководство за EmS )".

ВЕСТНИК
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Компетентният орган може да одобри използването на по-малко строги
средства за контрол на температурата или използването на изкуствено
охлаждане при условия на транспорт, характерни за кратки международни
пътувания или ниски температури на околната среда.

7.3.7.8 Одобрение

Изолираните, хладилните превозни средства и тези с механична хладилна
система трябва да отговарят на изискванията на 7.3.7.4 и 7.3.7.5, според
случая. Освен това хладилните уреди на превозно средство с механична
хладилна система трябва да могат да работят независимо от двигателя за
задвижване на превозното средство.

7.8.4

7.3.7.7 Специални разпоредби за превозни средства, превозвани на кораби

Специални разпоредби за инциденти, свързани с радиоактивен материал

7.8.1.1 Добавя се “Преработена” пред “”Процедури за спешно реагиране за кораби,
превозващи опасни товари (Ръководство за EmS )".

Глава 7.8
Специални изисквания в случай на инцидент и противопожарни мерки, включващи
опасни товари
7.8.1
Общи положения

Заменя се „риск“ с „опасност“.

Товарене на баржа

7.7.3.6
7.7.3.7.3

Глава 7.7
Корабни баржи на кораби, превозващи баржи

Заменя се „риск“ с „опасност“.

Разпоредби за сортиране

7.7.3

7.6.3.1.2

7.6.3

7.6.2.3.1 Заменя се “риск" с "опасност" два пъти.

7.6.2

7.4.2.3.2

ДЪРЖАВЕН

7.3.7.6.3 Когато запалими газове, които не изискват контрол на температурата по
съображения за безопасност, се транспортират при условия за контрол на
температурата по търговски причини, се изискват електрически инсталации,
които са обезопасени при експлозия.

7.3.7.6.2 Когато запалими течности с температура на възпламеняване по-ниска от
23°C c.c. и които не изискват контрол на температурата от съображения за
безопасност, се транспортират при условия за контрол на температурата по
търговски причини, са необходими електрически инсталации, които са
устойчиви на експлозия, освен когато веществата са предварително
охладени до и се транспортират при контролирана температура най-малко
10°C под температурата на възпламеняване. В случай на повреда на
хладилна система, незащитена от взрив, системата трябва да бъде
изключена от електрозахранването. Тя не трябва да се включва отново, ако
температурата се е повишила до температура по-ниска от 10°C под
температурата на възпламеняване.

Натоварване и сортиране на контейнеровози
Изисквания за натоварване

7.4.2.4.1 Заменя се “риск" с "опасност" два пъти.

7.4.2

Глава 7.4
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7.3.7.6.1 Когато запалими газове или течности с температура на възпламеняване,
по-ниска от 23°C c.c., са опаковани или натоварени в ТТС, оборудвано с
хладилна или отоплителна система, оборудването за охлаждане или
отопление трябва да съответства на 7.3.7.4.

7.3.7.6 Специални разпоредби за запалими газове или течности с температура на
възпламеняване по-ниска от 23°C c.c., транспортирани под температурен
контрол

.3 само за кратки международни пътувания (вж. 1.2.1), методите, посочени в
7.3.7.4.2.1 и 7.3.7.4.2.2.2, когато максималната температура на
околната среда, която се очаква по време на транспортиране, е
най-малко 10°C под контролната температура.

методите, посочени в 7.3.7.4.2.4 или 7.3.7.4.2.5;

.1

Полимеризиращи вещества, идентифицирани чрез ООН №№ 3533 и 3534,
или за онези вещества, за които думите “КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА”
се добавят като част от официалното транспортно наименование в
съответствие с 3.1.2.6.2, се използва един от следните методи:

С Т Р.
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Direccion General del Territorio Marltimo y de Marina Mercante
Empcontra Milton Pizarro Barrella
Direccion de Seguridad y Operaciones Marltimas
Departamento Policla Marltima y Prevencion de Riesgos
Division Cargas Peligrosas
Subida Cementerio No.300, Playa Ancha
Valparaiso
2520000
Чили
Телефон: +56 32 220 8607 +56 32
220 8656
rectemar.cl mmunoza@directemar.cl gsage@directemar.cl
Уебсайт: http://www.directemar.cl

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
ING. IVAN SOLORZANO VILLACIS
EXPERTO EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
CDLA. LOS CEIBOS - AV. DEL BOMBERO Y LEPOLDO CARRERA EDIF. "GRACE" EP-PETROECUADOR - 1ER PISO
GUAYAQUIL
GUAYAS
Еквадор
Телефон: +593 4259 2080
Email: isolorzano@mtop.gob.ec
Уебсайт: http://www.obraspublicas.gob.ec

ЧИЛИ

ЕКВАДОР
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Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire
Adjoint au Chef de la mission transport de matieres dangereuses
Mr Pierre DUFOUR
MTES - DGPR - Mission Transport de matieres dangereuses (MTMD) Tour
Sequoia - Piece 23-39 92055 Paris La Defense Cedex France
Телефон: +33 1 4081 1496 Телефакс: +33 1 4081 8641
Email: pierre.dufour@developpement-durable.gouv.fr

ФРАНЦИЯ

Организации, оторизирани за опаковки, големи опаковки и междинни
контейнери за насипни товари (IBC)7

SjOvinnustYrid
Фарьорски морски орган
P.O. Box 26
A Halsi 1, P.O. Box 26
S0rvagur
FO-380
Faroes, DenmarkInni a St06, P. O. Box 26 FO-375 Midvagur, Faroe Islands
Телефон: +298 35 5600 Teлeфакс: +298 35 5601 Email: fma@fma.fo
Уебсайт: https://www.fma.fo

ФАРЬОРСКИТЕ
ОСТРОВИ

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad (SUINLI)
CPNV(SP) Roberto Ruiz Johns
Superintendente
Terminal Petrolero de la Libertad
La Libertad
Еквадор
Телефон: +593 4278 5785 Teлeфакс: +593 4278 5781 Email:
suinli_operaciones@mtop.gob.ec suinli_radio@mtop.gob.ec
rruiz@mtop.gob.ec

Superintendencia del Terminal Petrolero de "El Salitral" (SUINSA)
CPNV(SP) Raul Aguirre Baldeon
Superintendente
Terminal Petrolero de el Salitral
Guayaquil
Еквадор
Tелефон: +593 4550 4901 Teлeфакс: +593 4250 4901 Ext. 102/109 Email:
suinsa_operaciones@mtop.gob.ec suinsa_radio@mtop.gob.ec
raguirreb2000@hotmail.com

ДЪРЖАВЕН

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
(SPTMF)
Ing. Richard Villacls Jefe de Contamination
Av. del Bombero y Leopoldo Carrera - Cdla. Ceibos. Edif. EPPetroecuador. 1er piso
Guayaquil
Еквадор
Телефон: +593 6272 3008
Email: rvillacis@mtop.gob.ec
Уебсайт: https://www.obraspublicas.gob.ec

Министерство на извънредните ситуации на Република Азербайджан
Държавната агенция за безопасна работа в промишлеността и контрол
на планинските мини ул. Najafgulu Rafiyev № 26 Баку
Област Khatai AZ 1025 Азербайджан
Телефон: +994 12 512 1501 телефакс: +994 12 512 2501
Email: dag-meden@fhn.gov.az

АЗЕРБАЙДЖАН

БРОЙ 15
С Т Р. 6 1

APAVE
191, rue de Vaugirard
75738 Paris Cedex 15
France

Association pour la Securite des Appareils a Pression (ASAP)
Continental Square - BP 16757
95727 Roissy-Charles de Gaulle Cedex
France

Bureau de Verifications Techniques (BVT)
ZAC de la Cerisaie - 31, rue de Montjean
94266 Fresnes Cedex
Франция

Bureau Veritas 67-71,
rue du Chateau 92200
Neuilly-sur-Seine France

Centre Frangais de l'Emballage Agree (CeFEA)
5, rue Janssen
75019 Paris France

Laboratoire d'Etudes et de Recherches des Emballages
Metalliques (LEREM)
Marches de l'Oise - 100, rue Louis-Blanc
60160 Montataire
Франция

Laboratoire National de metrologie et d'Essais (LNE)
1, rue Gaston-Boissier
75724 Paris Cedex 15 France

2

3

4

5

6

7

8

Association pour la Securite des Appareils a Pression (ASAP)
(Voir coordonnees ci-dessus)

Bureau Veritas
(Voir coordonnees ci-dessus)

3

4
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За допълнителна информация относно областите на упълномощаване се свържете с
компетентния орган

7

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Lt. Cdr. (IT.C.G.) Giuseppe Notte
Ufficio II - Merci Pericolose
Via dell'Arte, 16
Roma
00144
Италия
Телефон: +39 06 5908 4267 +39 06 5908 4652 Телефакс: +39 06 5908
4630 Email: cgcp@pec.mit.gov.it
segreteria.reparto6@mit.gov.it Уебсайт:
http://www.guardiacostiera.gov.it

ВЕСТНИК
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APAVE
(Voir coordonnees ci-dessus)

ИТАЛИЯ

ДЪРЖАВЕН

2

Исландски транспортен орган (ICETRA)
Armuli 2 Reykjavik 108
Исландия
Tелефон: +354 480 6000
Email: samgongustofa@samgongustofa.is

Телефон: +49 (0) 228 300 2551 Email : ref-g24@bmvi.bund.de

Министерство на транспорта и цифровата инфраструктура отдел G 24 транспорт на опасни товари Robert-Schuman-Platz 1

Bureau Veritas
(Voir coordonnees ci-dessus)

3

ИРАН (ИСЛЯМСКА Пристанища и морска организация PMO. No.1. Shahidi St.
РЕПУБЛИКА)
Haghani Exp'way Vanak Sq.
Tehran
1518663111
Иран (Ислямска Република)
Телефон: +98 21 8493 2081/2 Email: info@pmo.ir

ИСЛАНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

APAVE
(Voir coordonnees ci-dessus)

2

Организации, оторизирани за цистерни и многоелементни газови
контейнери (MEGC)7
1 Association des Controleurs Independants (ACI)
(Voir coordonnees ci-dessus)
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Организации, оторизирани за съдове под налягане7
1 Association des Controleurs Independants (ACI)
(Voir coordonnees ci-dessus)

Association des Controleurs Independants (ACI)
22, rue de l'Est
92100 Boulogne-Billancourt France

1
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МЕКСИКО

ЯПОНИЯ

ТУРЦИЯ
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Министерство на транспорта Генерална дирекция “Морско дело и
комуникации" за регулиране на опасни товари и комбиниран транспорт
GMK Bulvari No:128A/7 Maltepe/Ankara 06570 T urkey
Телефон: +90 312 232 3850 +90 312 232 1249 Факс: +90 312 231 5189
Email: dangerousgoods@udhb.gov.tr

Морски и пристанищен орган на Сингапур
Operations Divison, Assistant Director (Marine Environment & Safety) Capt
Charles Alexandar De Souza #19-00 Tanjong Pagar Complex 7B Keppel
Road,
Singapore
089055
Телефон: +65 6325 2420 Teлeфакс: +65 6325 2454 Email:
Charles_Alexandar_De_Souza@mpa.gov.sg

СИНГАПУР

ВЕСТНИК
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Лабораторни изследвания на опаковки, съдържащи опасни товари
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C.
Mariano Escobedo, No.564
Col. Nueva Anzures, Delegation Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de Mexico
Мексико
Телефон: +52 55 9148 4300
Email: Maribel.lopez@ema.org.mx
Directora Ejecutiva: Mtra. Marla Isabel Lopez Martinez

Diregao-Geral de Recursos Naturais, Seguranga e Servigos Marltimos
(DGRM)
Avenida Brasilia Lisboa 1449-030 Portugal
Телефон: +351 213 035 700 Телефакс: +351 213 035 702 Email:
dgrm@dgrm.mm.gov.pt

Direccion General de Capitanlas y Guardacostas (DICAPI)
Jiron Constitution No.150
Callao
Peru
Телефон: +51 1209 9300 Anexo: 6757/6792
Email: jefemercanciaspeligrosas@dicapi.mil.pe

Морска администрация на Монголия
Отдел по регистрация и регулиране на корабите
Government Building 11
Sambuu's street 11
Chingeltei district
Ulaanbaatar
211238
Mongolia
Телефон: +976 51 261 490 Телефакс: +976 11 310 642 Email:
info@monmarad.gov.mn operation@mngship.org Уебсайт:
http://monmarad.gov.mn

ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРУ

МОНГОЛИЯ

ДЪРЖАВЕН

Получаване и обработка на уведомления в случай на падане на пакет
зад борда
Secretarla de Marina
Eje 2 Oriente, Tramo Heroica Escuela Naval Militar No. 861 Colonia Los
Cipreses, C.P. 04830 Mexico, Distrito Federal
Телефон: +52 55 5624 6500 (вътрешен: 6388)
Email: ayjemg@semar.gob.mx
Jefe del Estado Mayor General de la Armada de Mexico: Vicealmirante C.G.
DEM
Joaquin Zetina Angulo

Натоварване, разделяне, етикетиране и документиране на
товарите
Coordination General de Puertos y Marina Mercante
Secretarla de Comunicacion y Transportes
Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 1990
Col. Los Alpes Tlacopac, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01010
Mexico, Distrito Federal
Телефон: +52 55 5723 9300
Email: coordgral.cgpmm@sct.gob.mx
Coordinador General: Ruiz de Teresa Guillermo Raul

Опаковките, IBC и големите опаковки в съответствие с IMDG кодекса ще
бъдат маркирани с "J", "J/JG" или "J/HK".

Институт за тестване на опаковки и сертифициране Nippon Hakuyohin
Kentei Kyokai (HK)
(Дружеството за проверка на корабното оборудване на Япония)
3- 32, Kioi-Cho, Chiyoda-ku Tokyo
Япония
Телефон: +81 3 3261 6611 Телефакс: +81 3 3261 6979

Морско бюро отдел за инспекция и измерване
Министерство на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма
2- 1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo
Япония
Телефон: +81 3 5253 8639 Телефакс: +81 3 5253 1644 Email: hqtMRB_KSK@ml.mlit.go.jp
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АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
НЕЗАПАЛИМ ГАЗ,
НЕОТРОВЕН ГАЗ,
N.O.S.

3539
АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
ТОКСИЧЕН ГАЗ, N.O.S.

Вж. 2.0.6.6

3540

АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,
N.O.S.

“Общи вписвания” след 3526 се добавя следното ново
вписване:

Вж. 2.0.6.6

Вж. 2.0.6.6

3541

АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМО ТВЪРДО
ВЕЩЕСТВО, N.O.S.

109

В таблицата, за клас 4.2, под “Общи вписвания”, след 3200 се добавя следното ново
вписване:
4.2
Вж. 2.0.6.6
3542
АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
ВЕЩЕСТВА, КОИТО
МОГАТ ДА СЕ
САМОЗАПАЛЯТ,
N.O.S.

4.1

В таблицата, за клас 4.1, под “Общи вписвания”, след 3534 се добавя следното ново
вписване:

3

В таблицата, за клас 3, под

2.3

ВЕСТНИК
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3538

ДЪРЖАВЕН

Брегова охрана на САЩ - Комендант (CG-ENG-5)
U.S. Coast Guard, Stop 7509
Attn: Chief, Hazardous Materials Division
2703 Martin Luther King Jr. Ave. SE
Washington, D.C.
20593-7509 United States
Телефон: +1 202 372 1420 Email: hazmatstandards@uscg.mil

Министерство на транспорта на САЩ
Администрация за безопасност на тръбопроводите и опасните
материали
Международен координатор на програмата
1200 New Jersey Ave S.E.
Washington, D.C.
20590
United States
Телефон: +1 202 366 8553 Телефакс: +1 202 366 7435 Email:
infocntr@dot.gov

Вж. 2.0.6.6

В таблицата, за клас 2.3, под “Общи вписвания”, след 3512 се добавя следното ново
вписване:

2.2

В таблицата, за клас 2.2, под “Общи вписвания”, след 3511 се добавя следното ново
вписване:

В таблицата, за клас 2.1, под “Общи вписвания”, след 3510 се добавя следното ново
вписване:
2.1
Вж. 2.0.6.6
3537
АРТИКУЛИ,
СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМ ГАЗ, N.O.S.

В списъка на общи и N.O.S. официални транспортни наименования, заглавна част, колона 2,
се заменя "риск" с "опасност".

Добавък А
Списък на общи и N.O.S.. официални транспортни наименования

64

СЪЕДИНЕНИ
АМЕРИКАНСКИ
ЩАТИ

ОБЕДИНЕНО
Министерство на икономическото развитие
КРАЛСТВО (остров Mr David Morter
Ман)
Регистър на корабите на остров Ман
St Georges Court
Upper Church Street
Douglas
Douglas
IM1 1EE
Isle of Man (United Kingdom)
Телефон: +44 1624 688500 Email: marine.survey@gov.im Уебсайт:
http://www.iomshipregistry.com

Turk Loydu Vakfi iktisadi i§letmesi Tersaneler Caddesi 26, 34944 Turkey
Телефон: +90 216 581 3700 Факс: +90 216 581 3800 Email:
info@turkloydu.org

Организация за опаковане, тестване и сертифициране по турските
стандарти (TSE)
100. Yil Bulvari No:99 Kat:2 Ostim/Ankara T urkey
Телефон: +90 312 592 5000/5039 Факс: +90 312 592 5005 Email:
oalper@tse.org.tr

С Т Р.
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Вж. 2.0.6.6

3545

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ОРГАНИЧНИ
ПЕРОКСИДИ, N.O.S.

4.1

3535

ТОКСИЧНИ
ТВЪРДИ,
ЗАПАЛИМИ,
НЕОРГАНИЧНИ, N.O.S.

Вж. 2.0.6.6

3546

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО,
N.O.S.

Вж. 2.0.6.6

3547

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО,
N.O.S.

9

Вж. 2.0.6.6
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3548

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
РАЗЛИЧНИ ОПАСНИ
ТОВАРИ, N.O.S.

В таблицата, за клас 9, под “Общи вписвания”, след 3335 се добавя следното ново
вписване:

8

872

6,1

3535

3227

3109

ВЕСТНИК
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***

-

4.1

Тиофосфорната киселина, o-[(цианофенил
метилен) азанил] o,o-диетил естер, виж
ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ, ЗАПАЛИМИ,
НЕОРГАНИЧНИ, N.O.S.

5.2

-

3536
ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, ИНСТАЛИРАНИ В ТТС
литиево-йонни батерии или литиеви
метални батерии
1-Фенилетил хидропероксид, виж

2850
9

3119

3116

3548

3547

3546

3545

3544

3

5.2

5.2

9

8

6.1

5.2

5.1

3543

3542

4.2
4,3

3541

3540

3539

3538

3537

№ по ООН

4.1

3

2.3

2.2

2.1

Клас

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MP
-

1-додецен , виж

Диизобутирил пероксид, виж

АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО
МОГАТ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯТ, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО,
КОЕТО ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМ ГАЗ ПРИ
КОНТАКТ С ВОДА, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОКСИДИРАЩО
ВЕЩЕСТВО, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ
ПЕРОКСИДИ, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО
ВЕЩЕСТВО, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНО
ВЕЩЕСТВО, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ РАЗЛИЧНИ
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, N.O.S.
ДИ-(4-терт-бутилциклохексил)
пероксидикарбонат, виж.

Вещество, материал или артикул
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ,
N.O.S.
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИМ,
НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ,
N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА
ТЕЧНОСТ, N.O.S.
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМО
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, N.O.S.

За вписването “2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТИЛОВ АКРИЛАТ” в колоната “Вещество, материал или
артикул” в края се добавя “СТАБИЛИЗИРАН”.
Въвежда се следните нови вписвания по азбучен ред:

ПОКАЗАТЕЛ

ДЪРЖАВЕН

В таблицата, за клас 8, под “Общи вписвания”, след 3267 се добавя следното ново
вписване:

6.1

В таблицата, за клас 6.1, под “Общи вписвания”, след 3462 се добавя следното ново
вписване:

6.1

В таблицата, за клас 6.1, под “Общи вписвания”, след 3489 се добавя следното ново
вписване:

5.2

В таблицата, за клас 5.2, след “Общи вписвания”, се добавя
нов раздел “Общи вписвания" със следното ново вписване:

В таблицата, за клас 5.1, под “Общи вписвания”, след 3139 се добавя следното ново
вписване:
5.1
Вж. 2.0.6.6
3544
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ОКСИДИРАЩО
ВЕЩЕСТВО, N.O.S.

В таблицата, за клас 4.3, под “Общи вписвания”, след 2813 се добавя следното ново вписване:
4.3
Вж. 2.0.6.6
3543
АРТИКУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ
ВЕЩЕСТВО, КОЕТО
ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМ ГАЗ
ПРИ КОНТАКТ С ВОДА,.
N.O.S.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското
обслужване на корабите (обн., ДВ, бр. 17 от
2003 г.; изм., бр. 26 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „лекарства“ и тирето
след нея се заличават, а след думите „както
и“ се добавя „необходимостта от“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. В т. 2 думите „подходящо медицинско
оборудване“ се заменят с „подходящи медицински изделия и лекарствени продукти“.
3. В т. 3 думите „речни кораби и“ се заличават, а след думите „до тях“ се поставя
запетая и се добавя „или неразполагащи с
надстройка, освен рубка“.
4. Създава се т. 4:
„4. категория Г – кораби, плаващи по вът
решните водни пътища.“
5. Създава се ал. 2:
„(2) Корабите от категория „Г“ трябва да
разполагат на борда си с корабната аптека
в съответствие с Европейския стандарт за
техническите изисквания към корабите от
вътрешното корабоплаване (European Standard
laying down Technical Requirements for Inland
Navigation vessels ES-TRIN 2019/1) съгласно
приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 22
от 11.10.2018 г. за техническите изисквания
към корабите, плаващи по вътрешните водни
пътища (обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.; изм. и доп.,
бр. 15 от 2020 г.).“
§ 3. Наименованието на раздел II�������
���������
се изменя така:
„Раздел II
Лекарствени продукти и медицински изделия“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „лекарства“, тирето след
нея, запетаята и думите „и оборудване“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия,
и оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
3. Алинея 3 изменя така:
„(3) Лекарствените продукти и медицинските
изделия на борда на кораба се осигуряват от
корабопритежателя за съответната категория
кораб съгласно приложения № 1 и 2.“
4. В ал. 4 след думата „борда“ се добавя
„актуален“, думите „лекарства – лекарствени
продукти и медицински изделия, и оборудване“ се заменят с „лекарствени продукти и

ВЕСТНИК
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медицински изделия“ и се създава изречение
трето: „За лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества или прекурсори, се съставя отделен списък на наличните количества
и видове, който се подписва от капитана на
кораба и подлежи на проверка.“
5. Алинея се 5 изменя така:
„(5) Лекарствените продукти по приложения
№ 1 и 4 се за к у п у ват по меж д у народ но
непатентно наименование (INN).“
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лекарствените продукти се съхраняват
в оригинални опаковки с информационната
листовка за пациента и с остатъчен срок на
годност при закупуване не по-малък от очак
ваната продължителност на рейса (курса).“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Всеки спасителен плот и спасителна
лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да е оборудван с херметично
затворена аптечка за първа помощ, съдържаща
лекарствените продукти и медицинските изделия, изисквани в съответствие с разпоредбите на Международния кодекс за спасителни
средства (LSA Code) (ДВ, бр. 85 от 2020 г.).“
§ 6. В чл. 6 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия,
и оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „75“ се заменя със „100“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„не“, а думите „и за речни кораби“ се заменят със „за кораби, плаващи по вътрешните
водни пътища“.
§ 8. В чл. 8 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия,
и оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
§ 9. В наименованието на раздел III����
�������
думата „Лекарства“ се заменя с „Лекарствени
продукти“.
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение
№ 3, се осигуряват лекарствени продукти и
медицински изделия в зависимост от неговата
категория съгласно препоръките на Наръчника
за оказване на първа медицинска помощ в
случай на злополуки, дължащи се на опасни
товари (MFAG), включен в Международния
кодекс за превоз на опасни товари по море
(IMDG code), както и противоотрови съгласно
приложение № 4.
(2) Количествата лекарствени продукти и
медицински изделия на борда на морските
кораби се определят спрямо Наръчника за
оказване на първа медицинска помощ (MFAG)
в случай на злополуки, дължащи се на опасни
товари, включен в Международния кодекс за
превоз на опасни товари по море (IMDG code)
(ДВ, бр. 73, 74, 75 и 76 от 2021 г.).“
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§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лекарства по вид и количество в зависимост от категорията му съгласно приложение № 4“ се заменят с „лекарствени
продукти съгласно препоръките на Наръчника
за оказване на първа медицинска помощ в
случай на злополуки, дължащи се на опасни
товари (MFAG), включен в Международния
кодекс за превоз на опасни товари по море“.
2. В ал. 2 думите „лекарствата съгласно
приложение № 4“ се заменят с „лекарствените
продукти по ал. 1“.
§ 12. В чл. 11 думата „лекарствата“ се заменя с „лекарствените продукти“.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия,
и оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
2. В ал. 3 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия,
и оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Корабопритежателят се снабдява с лекарствени продукти по реда на чл. 207, ал. 1,
т. 5а, буква „г“ от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.“
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лицата по чл. 12, ал. 2 и 3
п реминават специа лизи рано обу чение за
оказване на медицински грижи на борда на
кораба съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1
от Кодекса на търговското корабоплаване в
съответствие с компетентностите, посочени в
Правило VI/4, параграф 2 от Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстването на моряците,
1978 (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86
и 91 от 2009 г.), както е изменена (Конвенция
STCW), и Глава VI, Раздел A-VI/4, пар. 4 от
Кодекса за подготовка и освидетелстване на
моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
(обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; изм., бр. 33 от 2014 г.
и бр. 90 от 2018 г.; попр., бр. 107 от 2018 г.).
(2) Успешно положилите изпит лица по
чл. 12, ал. 2 и 3 са длъжни в края на всеки
период от 5 години да преминат опреснителен
курс, одобрен от ИА „МА“.
(3) Алинея 1 не се прилага за корабите,
плаващи по вътрешните водни пътища.“
§ 15. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Лекарствените продукти се
съхраняват в съответствие с кратката характеристика на продукта, а медицинските
изделия ��������������������������������
– според изискванията, определени от производителя, като се подменят в
съответствие със срока им на годност.
(2) Лекарствените продукти, съдържащи
наркотични вещества или прекурсори съгласно
Закона за контрол върху наркотичните вещес
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тва и прекурсорите, се съхраняват в метален
шкаф със секретно заключване в кабината на
капитана на кораба.“
§ 16. В чл. �����������������������������
15���������������������������
думите „лекарства – лекарствени продукти и медицински изделия, и
оборудване“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“, а след думата
„консултация“ се добавя „/радиоконсултация“.
§ 17. В наименованието на раздел V думата
„радиовръзка“ се заменя с „радио- и сателитни
комуникации“.
§ 18. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „квалифицирано медицинско обслужване“ се заменят с „квалифицирана
медицинска консултация“, а думите „чрез
радиовръзка“ се заменят с „от разстояние“.
2. В ал. 4 запетаята преди думите „предоставена чрез радиовръзка“ и запетаята след тях
се заличават, а думата „магнитен“ се заменя
с „електронен“.
§ 19. В чл. 17, ал. 2 думите „търсене и
спасяване участват хеликоптери от силите на
Министерството на отбраната“ се заменят с
„оказване на медицинска помощ/евакуация
се привличат сили и средства, включени в
националния план за търсене и спасяване на
човешки живот в българския морски отговорен
район за търсене и спасяване на Република
България“.
§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „кораб“ се
добавя „с изключение на корабите, плаващи
по вътрешните водни пътища“;
б) в т. 1 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и
оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“;
в) в т. 4 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и
оборудването“ се заменят с „лекарствените
продукти и медицинските изделия“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проверките по ал. 1 се извършват
съгласно общата рамка за инспектиране на
медицинските материали за съответната категория кораб, посочена в приложения № 5,
6 и 7.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „корабът“ се заменя с „кораб от категория А, Б и В“, думите „и 2“ се заличават и
се създава изречение второ: „Свидетелство за
корабна аптека не се издава на кораб, плаващ
по вътрешните водни пътища.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) За корабите от категория Г изискуемите
комплекти за оказване на първа помощ се
проверяват съгласно приложение № 8. Броят
на комплектите се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.“
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§ 21. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
Лекарствени продукти
Групи лекарствени
продукти

АТС код

Международно
непатентно
наименование
(INN)

Лекарствена форма
и количество на активното вещество в
дозова единица

К-во за К-во за К-во за
катекатекатегория
гория
гория
кораби кораби кораби
А
Б
В

1. Сърдечно-съдова система
1.1. Сърдечно-съдови R03CA01
аналептици – симпатикомиметици

Epinephrine

amp. 0,1 % 1 ml

10

5

2

1.2. Лекарствени про- C07AB03
дукти за лечение на
исхемична болест на
сърцето

Atenolole

tabl. 50 mg

60

30

-

C01DA02

Glyceryl trinitrate

tabl. 0,5 mg

100

50

50

C01DA08

Isosorbide dinitrate

tabl. 20 mg

60

40

10

C03CA01

Furosemide

tabl. 40 mg

50

12

-

C03CA01

Furosemide

amp. 20 mg/2 ml

10

5

-

1.4. Средства за лече- G02AB01
ние на кръвоизливи,
вк лючително у теротоници, ако на борда
има жени

Methylergometrinе

fl. sol. 25 mg/10 ml

20

10

2

G02AB01

Methylergometrinе

amp. 0,2 mg/1 ml

10

5

-

1.5. Антихипертензив- C02AC01
ни средства

Clonidinе
hydrochloride

amp. 0,15 mg/1 ml

10

5

-

C02AC01

Clonidinе
hydrochloride

tabl. 0,15 mg

50

50

-

C02EA02

Enalapril

tabl. 10 mg

60

40

-

C07AB03

Nifedipine

dr. 10 mg

50

20

-

1.3. Диуретици

2. Храносмилателна система
2.1. Лекарствени про- A02BA02
дукти за смущения на
стомаха и на дванадесетопръстника

Ranitidine
hydrochloride

tabl. 150 mg

100

50

-

A02AB01

Aluminium
hydroxide

or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml

30

10

5

A02BC05

Esomeprazole

gastro-resistant tablet
20 mg

30

30

-

A03FA01

Metoclopramidе

amp. 10 mg/2 ml

10

5

-

A03FA01

Metoclopramidе

tabl. 10 mg

200

100

40

A06AB02

Bisacodyle

supp. 10 mg

24

12

-

2 .4. А н т и д и а р и ч н и A07DA03
средства

Loperamide

caps. 2 mg

120

60

6

2.5. Антихемороидални средства

Tribenoside

supp.

60

20

-

300

150

-

2.2. Антиеметици
2.3. Лаксативи

3. Аналгетици и антиспазмалгони
3.1. Аналгетици, анти- N02BB02
пиретици и противовъзпалителни средства

Metamizole

tabl. 500 mg
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К-во за К-во за К-во за
катекатекатегория
гория
гория
кораби кораби кораби
А
Б
В

N02BE01

Paracetamole

tabl. 500 mg

200

100

10

N02BA01

Acetylsalicylic acid

tabl. 500 mg

200

100

-

3.2. Силни аналгетици N02AA01

Morphine

аmp. 10 mg/1 ml

10

5

-

3.3. Спазмолитици

A03BB01

Butylscopolamine

amp. 20 mg/2 ml

20

10

-

A03AD02

Drotaverine

tabl. 40 mg

100

40

-

N05BA01

Diazepam

tabl. 5 mg

100

50

-

N05BA01

Diazepam

amp. 10 mg/2 ml

30

15

-

N05AD01

4. Нервна система
4.1. Анксиолитици
4.2. Невролептици

Haloperidol

amp. 5 mg/1 ml

5

2

-

4.3. Средства против A04AA01
морска болест

Ondansetrone

amp. 2 mg/2 ml

40

20

-

A04AA01

Ondansetrone

tabl. 4 mg

100

50

10

4.4. Антиепилептици N03AA02

Phenobarbital

amp. 10 mg/2 ml

10

5

-

N03AA02

Phenobarbital

tabl. 100mg

50

20

-

30

20

10

5. Антиалергични и антианафилактични средства
5.1. Антихистаминови R06AX27
средства
R06AE07

Desloratadine

tabl. 5 mg

Cetirizine

tabl. 5 mg

20

10

10

amp. 80 mg + solv.

40

20

-

5.2. Глюкокортикоиди H02AB04 Methylprednizolone

6. Дихателна система
6.1. Бронхолитици

R03CC02

Salbutamol

tabl. 4 mg

20

10

-

R03DA04

Aminophylline

tabl. 100 mg

30

-

-

6.2. Антитусивни сред- R05CD06
ства

Ambroxol

tabl. 30 mg

60

20

-

6.3. Лекарствени про- R01AA07
дукти при простудни
заболявания и синузити

Xylomethazolin

sol. 10 mg/10 ml

30

15

-

10

5

-

R05X00

Ascorbic acid 200 mg, sc. gran. x 8
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate
25 mg

J01CA04

Amoxicillin

caps. 500 mg

300

100

-

J01MA02

Ciprofloxacin

tabl. 250 mg

100

50

-

J01FA03

Mydecamicin

tabl. 400 mg

96

48

-

J01AA02

Doxycyclini

caps. 100 mg

15

-

-

J01DA06

Ceftriaxone

fl. 1 g + solv. i.m.

50

30

-

7.2. Противопаразитни P02CA01

Mebendazol

tabl. 100 mg

30

12

-

P01BD01

Pyrimethaminе

tabl. 25 mg

24

12

-

J01XD01

Metronidazolе

tabl. 400 mg

40

20

-

Tetanus toxoide

amp. 0,5 ml

5

3

-

J06AA02

Tetanus antiserum

amp. 10 000 I.U.

50

30

-

J06BB04

Hepatitis B
immunoglobulin

solution for infusion
50 IU/ml – 10 ml IU

1

7. Противоинфекциозни
7.1. Антибиотици

7. 3. А н т и т е т а н ус н и J07AM01
ваксини и имуноглобулини
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А
Б
В

Hydroxychloroquine film-coated tablet
200 mg

30

20

Chloroquine

20

10

film-coated tablet
250 mg

8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори

B05CB01

Natrii chloride

sol.inf. 500 ml, 0,9

5

2

-

Други иригационни

B05CX01

Glucose
monohydrate

sol.inf. 500 ml, 5 %

5

2

-

sol. 500 ml, 20 %

3

1

1

D08AG02 Polyvidone

fl. liq. 100 ml

10

5

1

D06AA04 Tetracycline

ung. 20 g, 3 %

10

5

-

D01AC02

crеme 30 g, 2 %

10

5

-

Cutaneous foam,
4.63 % – 130 g

10

5

2

coll. 5 ml, 0,3 %

5

2

-

9. Лекарствени продукти за външна употреба
9.1. Лекарствени про- D08AC02
дукти за кожни болести

Chlorhexidine

Myconazole

D03AX03 Dexpanthenol
9.2. Лекарствени про- S01AA12
дукти за очни болести

Tobramycin

S01CA01

Tobramycin – 3 mg/g, coll. 5 ml
Dexamethasone –
1 mg/g

5

2

-

S01CC01

Doclofenac

coll. 1 mg/ml – 10 ml

2

1

-

Хипотонични капки, S01EA03
миотични капки

Apraclonidine

coll. 5 ml, 0,5 %

3

1

-

9.3. Лекарствени про- S03AA30
дукти за ушни болести

Neomycin sulfas

solv. 10 ml

3

1

-

Tetracaine 2,5 %;
Phenazone

solv. 5 ml

3

1

1

9.4. Лекарствени про- A01AB03
дукти за инфекции на
устата и гърлото

Chlorhexidine

sol. or. 115 ml, 0,1 %

3

1

-

9.5. Локални анесте- N01BB52
тици

Lidocaine

аmp. 2 ml, 2 %

5

3

-

S02DA00

“

§ 22. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 3
Медицински изделия
Категории кораби
А

Б

– Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни
и малки по големина маски)

2

1

– Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка

2

1

1. Медицински изделия за ресусцитация

В
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Категории кораби

– Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
– Турникети
– Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
– Лепливи еластични бинтове
– Марли
– Тръбни марли за превръзка на пръсти
– Стерилни марлени компреси
– Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
– Триъгълна кърпа
– Ръкавици за еднократна употреба
– Самозалепващи превръзки
– Стерилни компресивни бинтове
– Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
– Неабсорбиращи се хирургични конци с игли
– Импрегнирани марли с вазелин
3. Инструменти
– Хирургични скалпели за еднократна употреба
– Кутия за инструменти от подходящ материал
– Хирургични ножици
– Хирургична пинсета
– Хемостатични клампи
– Иглодържател
– Бръсначи за еднократна употреба
4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
– Шпатули за еднократна употреба
– Тест-ленти за анализ на урината
– Температурни листове
– Листове за медицинска евакуация
– Стетоскоп
– Сфигмоманометър
– Медицински термометър
– Хипотермичен медицински термометър
– Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
– Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за мъже и жени)
– Комплект за интравенозна инфузия
– Спринцовки и игли за еднократна употреба
6. Общи медицински изделия
– Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
– Подлога
– Гумена грейка за топла вода
– Шише за урина
– Торбичка за лед
7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
– Комплект от шини с различни размери за крайниците
– Яка за обездвижване на врата
8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
– Вещество за дезинфекция на водата
– Течен инсектицид
– Инсектицид на прах

А
2

Б
1

В

10
6
10
20
20
20
8
10
100
20
10
20
20
30

6
3
6
10

2

10
3
6
50
10
5
10

2

20
2
2
6
6
2
10

1

20
5
1
5

10

1
1
4
3

40
40
50
100
4
4
6
2
20

20

40
2
2
3
2
10

30
20
100

10
50

20
2
6
20
2

10

6
4

4
2

100
30
30

“
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§ 23. Приложение № 3 към чл. 9 се изменя
така:

§ 24. Приложение № 4 към чл. 9 се изменя
така:

„Приложение № 3
към чл. 9

„Приложение № 4
към чл. 9

Опасни товари
Опасните товари са субстанции и веществата, изброени в настоящото приложение,
които трябва да се вземат под внимание независимо под каква форма се превозват на
борда, включително под формата на отпадъци
или остатъци от товар.
– Избухливи вещества и предмети.
– Газове: под налягане, в течно състояние
или разтворени под налягане.
– Леснозапалителни течности.
– Леснозапалителни твърди вещества.
– Вещества, които могат да се самозапалят.
– Вещества, които при контакт с вода
лесно изпускат възпламеними газове.
– Горивни вещества.
– Органични пероксиди.
– Токсични вещества.
– Инфекциозни вещества.
– Радиоактивни вещества.
– Корозионни вещества.
– Различни опасни вещества, т.е. всички
други вещества, за които опитът е показал
или може да покаже, че са опасни, така че
разпоредбите трябва да се прилагат за тях.
Забележка. С оглед подробното прилагане на
настоящото приложение корабособствениците
могат да правят справки в Международния
кодекс за превоз на опасни товари по море
(IMDG code).“

Противоотрови
1. Лекарствени продукти
– Общи
– Сърдечно-съдови
– Храносмилателна система
– Нервна система
– Дихателна система
– Противоинфекциозни
– За външна употреба
2. Медицинско изделие
– Необходимо за подаване на кислород
(включващо необходимото за поддръжката му).
Забележка. За подробното прилагане корабособствениците могат да правят справки
с Наръчника за оказване на първа медицинска помощ (MFAG) в случай на злополуки,
дължащи се на опасни товари, включен в
Международния кодекс за превоз на опасни
товари по море (IMDG code).“
§ 25. Създава се приложение № 5 към
чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 5
към чл. 18, ал. 2
Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на
кораби категория „A“
I. Данни за кораб
Име:................................................................
Знаме:.............................................................
Пристанище на домуване:...........................
II. Медицински материали

ПРОДУКТИ
Лекарствена форма и количество
на активното вещество в дозова
единица
1.1. Сърдечно-съдова система
1 .1 .1 . С ъ р д е ч н о - R03CA01 Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
съдови а на леп т ици – симпатикомиметици
1.1.2. Лекарствени C07AB03 Atenolole
tabl. 50 mg
продукти за лечение на исхемична
болест на сърцето
C01DA02 Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
Групи лекарствени АТС код
продукти

1.1.3. Диуретици

1. ЛЕКАРСТВЕНИ
Международно
непатентно
наименование
(INN)

Необ- НаличЗабеходими ни ко- лежки (в
колиличес- частност
чества тва на срок на
борда годност)
10

60

100

C01DA08 Isosorbide dinitrate

tabl. 20 mg

60

C03CA01 Furosemide

tabl. 40 mg

50

C03CA01 Furosemide

amp. 20 mg/2 ml

10

fl. sol. 25 mg/10 ml

20

1.1.4. Средства за G02AB01 Methylergometrinе
лечение на кръвоизливи, включително
утеротоници, ако на
борда има жени

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Групи лекарствени АТС код
продукти

Международно
непатентно
наименование
(INN)

G02AB01 Methylergometrinе

ВЕСТНИК
Лекарствена форма и количество
на активното вещество в дозова
единица

С Т Р. 7 3
Необ- НаличЗабеходими ни ко- лежки (в
колиличес- частност
чества тва на срок на
борда годност)

amp. 0,2 mg/1 ml

1.1.5. А н т и х и пер - C02AC01 Clonidinе hydrochloride amp. 0,15 mg/1 ml
тензивни средства

10
10

C02AC01 Clonidinе hydrochloride tabl. 0,15 mg

50

C02EA02 Enalapril

tabl. 10 mg

60

C07AB03 Nifedipine

dr. 10 mg

50

1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени A02BA02 Ranitidine hydrochloride tabl. 150 mg
п род у к т и за см ущения на стомаха
и на дванадесетопръстника

100

A02AB01 Aluminium hydroxide

or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml

30

A02BC05 Esomeprazole

gastro-resistant tablet
20 mg

30
10

1.2.2. Антиеметици A03FA01

Metoclopramidе

amp. 10 mg/2 ml

A03FA01

Metoclopramidе

tabl. 10 mg

200

supp. 10 mg

24

1.2.4. Антидиарич- A07DA03 Loperamide
ни средства

caps. 2 mg

120

1.2.5. Антихемороидални средства

supp.

60

1.2.3. Лаксативи

A06AB02 Bisacodyle

Tribenoside

1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, N02BB02 Metamizole
антипиретици и
п рот ивовъзпа лителни средства

tabl. 500 mg

300

N02BE01 Paracetamole

tabl. 500 mg

200

N02BA01 Acetylsalicylic acid

tabl. 500 mg

200

1.3.2. Силни анал- N02AA01 Morphine
гетици

аmp. 10 mg/1 ml

1.3.3. Спазмолитици A03BB01 Butylscopolamine

amp. 20 mg/2 ml

20

tabl. 40 mg

100

A03AD02 Drotaverine

10

1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици N05BA01 Diazepam
N05BA01 Diazepam

tabl. 5 mg

100

amp. 10 mg/2 ml

30

1.4.2. Невролептици N05AD01 Haloperidol

amp. 5 mg/1 ml

5

1.4.3. Средства про- A04AA01 Ondansetrone
тив морска болест

amp. 2 mg/2 ml

40

tabl. 4 mg

100

amp. 10 mg/2 ml

10

tabl. 100 mg

50

A04AA01 Ondansetrone
1.4.4. Антиепилеп- N03AA02 Phenobarbital
тици
N03AA02 Phenobarbital

1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистами- R06AX27 Desloratadine
нови средства
R06AE07 Cetirizine

tabl. 5 mg

30

tabl. 5 mg

20

С Т Р.
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Групи лекарствени АТС код
продукти

Международно
непатентно
наименование
(INN)

ВЕСТНИК
Лекарствена форма и количество
на активното вещество в дозова
единица
amp. 80 mg + solv.

1.5.2. Глюкокорти- H02AB04 Methylprednizolone
коиди
1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици R03CC02 Salbutamol
R03DA04 Aminophylline
1.6.2. Антитусивни R05CD06 Ambroxol
средства
1.6.3. Лекарствени R01AA07 Xylomethazolin
продукти при простудни заболявания
и синузити
R05X00
Ascorbic acid 200 mg,
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate
25 mg

БРОЙ 15
Необ- НаличЗабеходими ни ко- лежки (в
колиличес- частност
чества тва на срок на
борда годност)
40

tabl. 4 mg

20

tabl. 100 mg

30

tabl. 30 mg

60

sol. 10 mg/10 ml

30

sc. gran. x 8

10

1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици J01CA04

Amoxicillin

caps. 500 mg

300

J01MA02 Ciprofloxacin

tabl. 250 mg

100

J01FA03

Mydecamicin

tabl. 400 mg

96

J01AA02

Doxycyclini

caps. 100 mg

15

J01DA06

Ceftriaxone

fl. 1 g + solv. i.m.

50

tabl. 100 mg

30

P01BD01 Pyrimethaminе

tabl. 25 mg

24

J01XD01

tabl. 400 mg

40

amp. 0,5 ml

5

amp. 10 000 I.U.

50

Hepatitis B
immunoglobulin
Hydroxychloroquine

solution for infusion
50 IU/ml – 10 ml IU
film-coated tablet
200 mg

1

Chloroquine

film-coated tablet
250 mg

1.7.2. Противопара- P02CA01 Mebendazol
зитни
Metronidazolе

1.7.3. Антитетанус- J07AM01 Tetanus toxoide
ни ваксини и имуноглобулини
J06AA02 Tetanus antiserum
J06BB04
1.7.4. Антималарич- P01BA02
ни лекарствени прод у к т и, на ли чието
им на борда зависи
от района на плаване
P01BA01

30

20

1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори

B05CB01 Natrii chloride

Други иригационни B05CX01 Glucose monohydrate

sol.inf. 500 ml, 0,9

5

sol.inf. 500 ml, 5 %

5

1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени D08AC02 Chlorhexidine
продукти за кожни
болести
D08AG02 Polyvidone

sol. 500 ml, 20 %

3

fl. liq. 100 ml

10

D06AA04 Tetracycline

ung. 20 g, 3 %

10

D01AC02 Myconazole

crеme 30 g, 2 %

10

D03AX03 Dexpanthenol

Cutaneous foam,
4.63 % – 130 g

10

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Групи лекарствени АТС код
продукти

Международно
непатентно
наименование
(INN)

1.9.2. Лекарствени S01AA12 Tobramycin
продукти за очни
болести
S01CA01 Tobramycin – 3 mg/g,
Dexamethasone –
1 mg/g
S01CC01 Doclofenac
Хипотонични капки S01EA03
миотични капки

Apraclonidine

ВЕСТНИК
Лекарствена форма и количество
на активното вещество в дозова
единица
coll. 5 ml, 0,3 %

С Т Р. 7 5
Необ- НаличЗабеходими ни ко- лежки (в
колиличес- частност
чества тва на срок на
борда годност)
5

coll. 5 ml

5

coll. 1 mg/ml – 10 ml

2

coll. 5 ml, 0,5 %

3

1.9.3. Лекарствени S03AA30 Neomycin sulfas;
solv. 10 ml
продукти за ушни
болести
S02DA00 Tetracaine 2,5 %;
solv. 5 ml
Phenazone
1.9.4. Лекарствени A01AB03 Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
п род у к т и за инфекции на устата и
гърлото
1.9.5. Локални анес- N01BB52 Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
тетици
2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

3
3
3

5

2.1. Медицински изделия за ресусцитация
– Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи,
средни и малки по големина маски)
– Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява
използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
– Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни
пътища
2.2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
– Турникети
– Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен
шев с игли
– Лепливи еластични бинтове

2
2
2

10
6
10

– Марли

20

– Тръбни марли за превръзка на пръсти

20

– Стерилни марлени компреси

20

– Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния

8

– Триъгълна кърпа

10

– Ръкавици за еднократна употреба

100

– Самозалепващи превръзки

20

– Стерилни компресивни бинтове

10

– Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид

20

– Неабсорбиращи се хирургични конци с игли

20

– Импрегнирани марли с вазелин

30

2.3. Инструменти
– Хирургични скалпели за еднократна употреба

20

– Кутия за инструменти от подходящ материал

2

– Хирургични ножици

2

– Хирургична пинсета

6
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Групи лекарствени АТС код
продукти

ДЪРЖАВЕН
Международно
непатентно
наименование
(INN)

ВЕСТНИК
Лекарствена форма и количество
на активното вещество в дозова
единица

– Хемостатични клампи

БРОЙ 15
Необ- НаличЗабеходими ни ко- лежки (в
колиличес- частност
чества тва на срок на
борда годност)
6

– Иглодържател

2

– Бръсначи за еднократна употреба

10

2.4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
– Шпатули за еднократна употреба

40

– Тест-ленти за анализ на урината

40

– Температурни листове

50

– Листове за медицинска евакуация

100

– Стетоскоп

4

– Сфигмоманометър

4

– Медицински термометър

6

– Хипотермичен медицински термометър

2

– Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване

20

2.5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
– Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за
мъже и жени)
– Комплект за интравенозна инфузия
– Спринцовки и игли за еднократна употреба

30
20
100

2.6. Общи медицински изделия
– Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи

20

– Подлога

2

– Гумена грейка за топла вода

6

– Шише за урина

20

– Торбичка за лед

2

2.7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
– Комплект от шини с различни размери за крайниците

6

– Яка за обездвижване на врата

4

2.8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
– Вещество за дезинфекция на водата

100

– Течен инсектицид

30

– Инсектицид на прах

30
3. ПРОТИВООТРОВИ

3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за
поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …“

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

§ 26. Създава се приложение № 6 към чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 6
към чл. 18, ал. 2
Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на
кораби категория „Б“
I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински материали
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени
продукти

АТС код

Международно
непатентно
наименование
(INN)

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното ве- количе- количе- частност
щество в дозова
ства
ства на срок на
единица
борда
годност)

1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови R03CA01 Epinephrine
аналептици – симпатикомиметици

amp. 0,1 % 1 ml

5

1.1.2. Лекарствени про- C07AB03 Atenolole
дукти за лечение на
исхемична болест на
сърцето

tabl. 50 mg

30

C01DA02 Glyceryl trinitrate

tabl. 0,5 mg

50

C01DA08 Isosorbide dinitrate

tabl. 20 mg

40

C03CA01 Furosemide

tabl. 40 mg

12

C03CA01 Furosemide

amp. 20 mg/2 ml

5

fl. sol. 25 mg/10 ml

10

amp. 0,2 mg/ 1ml

5

amp. 0,15 mg/1ml

5

C02AC01 Clonidinе
hydrochloride

tabl. 0,15 mg

50

C02EA02 Enalapril

tabl. 10 mg

40

C07AB03 Nifedipine

dr. 10 mg

20

1.1.3. Диуретици

1.1.4. Средства за ле- G02AB01 Methylergometrinе
чение на кръвоизливи,
вк лючително у теротоници, ако на борда
има жени
G02AB01 Methylergometrinе
1.1.5. Антихипертен- C02AC01 Clonidinе
зивни средства
hydrochloride

1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени про- A02BA02 Ranitidine
дукти за смущения на
hydrochloride
стомаха и на дванадесетопръстника

1.2.2. Антиеметици
1.2.3. Лаксативи

tabl. 150 mg

50

A02AB01 Aluminium
hydroxide

or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml

10

A02BC05 Esomeprazole

gastro-resistant tablet
20 mg

30

A03FA01

Metoclopramidе

amp. 10 mg/2 ml

5

A03FA01

Metoclopramidе

tabl. 10 mg

100

supp. 10 mg

12

caps. 2 mg

60

A06AB02 Bisacodyle

1.2.4. А нтидиарични A07DA03 Loperamide
средства

С Т Р.
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Групи лекарствени
продукти

ДЪРЖАВЕН
АТС код

1.2.5. А н т и хемороидални средства

Международно
непатентно
наименование
(INN)
Tribenoside

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното ве- количе- количе- частност
щество в дозова
ства
ства на срок на
единица
борда
годност)
supp.

20

1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, ан- N02BB02 Metamizole
типиретици и противовъзпалителни средства

tabl. 500 mg

150

N02BE01 Paracetamole

tabl. 500 mg

100

N02BA01 Acetylsalicylic acid

tabl. 500 mg

100

1.3.2. Силни аналге- N02AA01 Morphine
тици

аmp. 10 mg/1 ml

5

1.3.3. Спазмолитици

A03BB01 Butylscopolamine

amp. 20 mg/2 ml

10

A03AD02 Drotaverine

tabl. 40 mg

40

1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици
1.4.2. Невролептици

N05BA01 Diazepam

tabl. 5 mg

50

N05BA01 Diazepam

amp. 10 mg/2 ml

15

N05AD01 Haloperidol

amp. 5 mg/1 ml

2

amp. 2 mg/2 ml

20

tabl. 4 mg

50

1.4.3. Средства против A04AA01 Ondansetrone
морска болест
A04AA01 Ondansetrone
1.4.4. Антиепилептици N03AA02 Phenobarbital
N03AA02 Phenobarbital

amp. 10 mg/2 ml

5

tabl. 100 mg

20

1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистамино- R06AX27 Desloratadine
ви средства
R06AE07 Cetirizine
1.5.2. Глюкокортико- H02AB04 Methylprednizolone
иди

tabl. 5 mg

20

tabl. 5 mg

10

amp. 80 mg + solv.

20

1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици

R03CC02 Salbutamol

tabl. 4 mg

10

1.6 . 2 . А н т и т ус и в н и R05CD06 Ambroxol
средства

tabl. 30 mg

20

1.6.3. Лекарствени про- R01AA07 Xylomethazolin
дукти при простудни
заболявания и синузити

sol. 10 mg/10 ml

15

R05X00

Ascorbic acid 200 mg, sc. gran. x 8
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine
maleate 25 mg

J01CA04

Amoxicillin

5

1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици

caps. 500 mg

100

J01MA02 Ciprofloxacin

tabl. 250 mg

50

J01FA03

Mydecamicin

tabl. 400 mg

48

J01DA06

Ceftriaxone

fl. 1 g + solv. i.m.

30

tabl. 100 mg

12

1.7.2 . Пр о т и вопара- P02CA01 Mebendazol
зитни

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Групи лекарствени
продукти

АТС код

Международно
непатентно
наименование
(INN)

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното ве- количе- количе- частност
щество в дозова
ства
ства на срок на
единица
борда
годност)

P01BD01 Pyrimethaminе

tabl. 25 mg

12

J01XD01 Metronidazolе

tabl. 400 mg

20

amp. 0,5 ml

3

J06AA02 Tetanus antiserum

amp. 10 000 I.U.

30

J06BB04

solution for infusion
50 IU/ml – 10 ml IU

1.7.3. Антитетанусни J07AM01 Tetanus toxoide
ваксини и Имуноглобулини
Hepatitis B
immunoglobulin

1.7.4. Антималарични P01BA02 Hydroxychloroquine
лекарствени проду к
ти, наличието им на
борда зависи от района
на плаване
P01BA01 Chloroquine

fi lm- coated tablet
200 mg

20

fi lm- coated tablet
250 mg

10

1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори

B05CB01 Natrii chloride

sol.inf. 500 ml, 0,9

2

Други иригационни

B05CX01 Glucose
monohydrate

sol.inf. 500 ml, 5 %

2

1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени про- D08AC02 Chlorhexidine
ду кти за кож ни болести

sol. 500 ml, 20 %

1

D08AG02 Polyvidone

fl. liq. 100 ml

5

D06AA04 Tetracycline

ung. 20 g, 3 %

5

D01AC02 Myconazole

crеme 30 g, 2 %

5

D03AX03 Dexpanthenol

C u t a ne ou s fo a m ,
4.63 % – 130 g

5

coll. 5 ml, 0,3 %

2

1.9.2. Лекарствени про- S01AA12 Tobramycin
дукти за очни болести
S01CA01

Tobramycin – 3 mg/g, coll. 5 ml
Dexamethasone –
1 mg/g

2

S01CC01

Doclofenac

coll. 1 mg/ml – 10 ml

1

Хипотонични капки S01EA03 Apraclonidine
миотични капки

coll. 5 ml, 0,5 %

1

1.9.3. Лекарствени про- S03AA30 Neomycin sulfas;
дукти за ушни болести

solv. 10 ml

1

solv. 5 ml

1

1.9.4. Лекарствени про- A01AB03 Chlorhexidine
дукти за инфекции на
устата и гърлото

sol. or. 115 ml, 0,1 %

1

1.9.5. Локални анес- N01BB52 Lidocaine
тетици

аmp. 2 ml, 2 %

3

S02DA00 Tetracaine 2,5 %;
Phenazone

2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за ресусцитация
– Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)

1

С Т Р.
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Групи лекарствени
продукти

ДЪРЖАВЕН
АТС код

Международно
непатентно
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(INN)

ВЕСТНИК
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Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното ве- количе- количе- частност
щество в дозова
ства
ства на срок на
единица
борда
годност)

– Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна
бутилка

1

– Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни
пътища

1

2.2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
– Турникети
– Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен
шев с игли

6
3

– Лепливи еластични бинтове

6

– Марли

10

– Стерилни марлени компреси

10

– Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния

3

– Триъгълна кърпа

6

– Ръкавици за еднократна употреба

50

– Самозалепващи превръзки

10

– Стерилни компресивни бинтове

5

– Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид

10

– Импрегнирани марли с вазелин

10

2.3. Инструменти
– Кутия за инструменти от подходящ материал

1

– Хирургични ножици

1

– Хирургична пинсета

4

– Хемостатични клампи

3

2.4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
– Шпатули за еднократна употреба

20

– Листове за медицинска евакуация

40

– Стетоскоп

2

– Сфигмоманометър

2

– Медицински термометър

3

– Хипотермичен медицински термометър

2

– Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на
плаване

10

2.5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
– Комплект за интравенозна инфузия

10

– Спринцовки и игли за еднократна употреба

50

2.6. Общи медицински изделия
– Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи

10

2.7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
– Комплект от шини с различни размери за крайниците

4

– Яка за обездвижване на врата

2

2.8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика

БРОЙ 15
Групи лекарствени
продукти

ДЪРЖАВЕН
АТС код

ВЕСТНИК

Международно
непатентно
наименование
(INN)

С Т Р. 8 1

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното ве- количе- количе- частност
щество в дозова
ства
ства на срок на
единица
борда
годност)

3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за
поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …“
§ 27. Създава се приложение № 7 към чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 18, ал. 2
Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на
кораби категория „В“
I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински материали
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени
продукти

АТС код

Международно
непатентно
наименование
(INN)

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното веколи- количе- частност
щество в дозова
чества ства на срок на
единица
борда годност)

1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови R03CA01
аналептици – симпатикомиметици

Epinephrine

1.1.2. Лекарствени про- C01DA02 Glyceryl trinitrate
дукти за лечение на
исхемична болест на
сърцето
C01DA08 Isosorbide dinitrate
1.1.3. Средства за ле- G02AB01 Methylergometrinе
чение на кръвоизливи,
вк лючи т елно у т еро тоници, ако на борда
има жени

amp. 0,1 % 1 ml

2

tabl. 0,5 mg

50

tabl. 20 mg

10

fl. sol. 25 mg/10 ml

2

1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени про- A02AB01
дукти за смущения на
стомаха и на дванадесетопръстника

Aluminium
hydroxide

or. susp. 2.18 g/350
mg – 170 ml

5

С Т Р.

82

Групи лекарствени
продукти

1.2.2. Антиеметици

ДЪРЖАВЕН
АТС код

A03FA01

Международно
непатентно
наименование
(INN)
Metoclopramidе

1.2.3. А нти диарични A07DA03 Loperamide
средства

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Лекарствена фор- НеобНаЗабема и количество ходими лични лежки (в
на активното веколи- количе- частност
щество в дозова
чества ства на срок на
единица
борда годност)
tabl. 10 mg

40

caps. 2 mg

6

1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, ан- N02BE01
типиретици и противовъзпалителни средства

Paracetamole

tabl. 500 mg

10

1.4. Нервна система
1.4.1. Средства против A04AA01 Ondansetrone
морска болест

tabl. 4 mg

10

1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистамино- R06AX27 Desloratadine
ви средства
R06AE07 Cetirizine

tabl. 5 mg

10

tabl. 5 mg

10

1.6. Лекарствени продукти за външна употреба
1.6.1. Лекарствени про- D08AC02 Chlorhexidine
дукти за кожни болести

sol. 500 ml, 20 %

1

D08AG02 Polyvidone

fl. liq.100 ml

1

D03AX03 Dexpanthenol

C u t a ne o u s fo a m ,
4.63 % – 130 g

2

solv. 5 ml

1

1.6.2. Лекарствени про- S02DA00
дукти за ушни болести

Tetracaine 2,5 %;
Phenazone

2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
– Турникети

2

– Лепливи еластични бинтове

1

– Стерилни марлени компреси

2

– Ръкавици за еднократна употреба

20

– Самозалепващи превръзки

5

– Стерилни компресивни бинтове

1

– Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид

5

3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
3.2. Сърдечно-съдова система
3.3. Храносмилателна система
3.4. Нервна система
3.5. Дихателна система
3.6. Противоинфекциозни
3.7. За външна употреба
3.8. Други
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за
поддръжката му)

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …“

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

§ 28. Създава се приложение № 8 към чл. 18, ал. 5:

„Приложение № 8
към чл. 18, ал. 5

Изискуеми комплекти за оказване на първа помощ за кораби от категория „Г“
I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински изделия
Необходими
количества
КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
ролка лейкопласт: 5 м x 2.5 см
еластични лепенки за рани: 10 x 6 см
еластични лепенки за пръсти: 2 x 12 см
непромокаеми лепенки за пръсти: 4 x 7 см
непромокаеми лепенки за рани: 1.9 x 7.2 см
непромокаеми лепенки за рани: 2.5 x 7.2 см
марли: 6 x 8 см
марли: 8 x 10 см
марля: 10 x 12 см
марля: 40 x 60 см
марля: 60 x 80 см
стерилни лепенки: 10 x 10 см
бинт: 6 см x 4 м
бинт: 8 см x 4 м
триъгълни превръзки 96 x 96 x 136 см
почистващи кърпички
ръкавици за еднократна употреба
одеяло за спешни случаи: 210 x 160 см
ножица
автоматизиран външен дефибрилатор (само
за пътнически кораби)

Налични
количества на
борда

Забележки
(в частност срок
на годност)

1
4
2
2
2
4
1
2
1
1
1
6
2
3
2
2
4
1
1
1

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …“
Допълнителнa разпоредбa
§ 29. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във
връзка с адаптации от чисто техническо естество (ОВ, L 279, 31/10/2019 г.).
Министър на транспорта и съобщенията:
Николай Събев
Министър на здравеопазването:
Асена Сербезова
879

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
(обн., ДВ, бр. 13 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)
§ 1. В § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думата „три“ се заменя с „четири“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 12.02.2022 г.
852

Министър:
Радостин Василев

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград – без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-16 от 6.06.2005 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

920

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Къпиновци, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

921

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Лъвино, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

922

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Печеница, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Подайва, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 2 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Средоселци, община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.05.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № КД-14-2
от 8 февруари 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-6770-18.01.2022 г.
от СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на: с. Венелин,
EKATTE 10611, община Долни чифлик, одобрени
със Заповед № РД-18-1508 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10611.10.50:
площ: 1550 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.10.51:
площ: 76 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.12.509:
площ: 669 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.12.510:
площ: 254 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.514:
площ: 181 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.515:
площ: 253 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.50.655:
площ: 412 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.772:
площ: 763 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.773:
площ: 2027 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.774:
площ: 429 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10611.10.118:
нива, собственост на Желязко Янков Иванов,
площ преди промяната: 1289 кв. м, площ след
промяната: 1210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.10.350:
н и ва, собс т венос т на „ А д ва нс Терафон д“ –
АДСИЦ, площ преди промяната: 2610 кв. м, площ
след промяната: 2601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.10.351:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 194 кв. м, площ след промяната: 93 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.10.501:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик, площ преди
промяната: 2526 кв. м, площ след промяната:
2470 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10611.12.11:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 233 кв. м, площ след промяната: 120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.12.12:
нива, собственост на Марин Славов Стоянов,
площ преди промяната: 1121 кв. м, площ след
промяната: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.12.310:
нива, собственост на Николай Душков Николов,
площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след
промяната: 3278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.12.490:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 2101 кв. м, площ след
промяната: 1922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.81:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 7002 кв. м, площ след
промяната: 6882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.240:
нива, собственост на Петър Желязков Павлов,
площ преди промяната: 2320 кв. м, площ след
промяната: 1912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.241:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.242:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1534 кв. м, площ след промяната: 1343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.243:
нива, собственост на Марчо Стоянов Марков,
площ преди промяната: 1853 кв. м, площ след
промяната: 1682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.244:
нива, собственост на Иван Атанасов Иванов,
площ преди промяната: 4235 кв. м, площ след
промяната: 3902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.253:
нива, собственост на Димитър Василев Митев,
площ преди промяната: 1185 кв. м, площ след
промяната: 530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.254:
нива, собственост на Милена Иванова Костадинова, площ преди промяната: 3135 кв. м, площ
след промяната: 3117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.269:
нива, собственост на Киро Петров Орманов,
площ преди промяната: 4949 кв. м, площ след
промяната: 3881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.311:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 2219 кв. м, площ след
промяната: 2133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.13.312:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1947 кв. м, площ след
промяната: 1910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.67:
нива, собственост на Пламен Стоянов Павлов,
площ преди промяната: 3277 кв. м, площ след
промяната: 2856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.68:
нива, собственост на Хриска Раденкова Стаматова, площ преди промяната: 3278 кв. м, площ
след промяната: 3244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.73:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ: 566 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10611.14.74:
нива, собственост на Иван Филипов Христов,
площ преди промяната: 594 кв. м, площ след
промяната: 372 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.75:
овощна градина, собственост на Станислав Диков
Коев, площ преди промяната: 2727 кв. м, площ
след промяната: 2670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.106:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на ВиК, площ преди промяната:
484 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 792 кв. м, площ след промяната: 790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.217:
нива, собственост на Елена Тодорова Христова,
площ преди промяната: 2559 кв. м, площ след
промяната: 2496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.306:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 103 кв. м, площ след промяната: 13 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.307:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 114 кв. м, площ след промяната: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.310:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 830 кв. м, площ след промяната: 750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.512:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик, площ преди
промяната: 2128 кв. м, площ след промяната:
3053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.14.513:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1435 кв. м, площ след промяната: 1422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.43.111:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 3078 кв. м, площ
след промяната: 3197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 611 кв. м, площ след промяната: 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.77:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 7568 кв. м, площ след
промяната: 7617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.400:
депо за битови отпадъци (сметище), собственост
на Община Долни чифлик, площ преди промяната:
25 465 кв. м, площ след промяната: 24 403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.666:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1696 кв. м, площ след промяната: 2263 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10611.57.691:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Николинка Огнянова Руменова, площ преди промяната: 571 кв. м, площ след промяната: 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.692:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Красимир Златинов Симеонов, площ преди промяната:
1089 кв. м, площ след промяната: 914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.693:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Симона Асенова Симова, площ преди промяната:
1167 кв. м, площ след промяната: 1039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.694:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Наталия Руменова Огнянова, площ преди промяната:
686 кв. м, площ след промяната: 570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.57.699:
за второстепенна улица, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 1390 кв. м,
площ след промяната: 1380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.9:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 10 611 кв. м,
площ след промяната: 10 625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.403:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 2458 кв. м, площ
след промяната: 1338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.735:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Община Долни чифлик, площ преди промяната:
1174 кв. м, площ след промяната: 979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.736:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Стамен Миланов Николов, площ преди промяната:
1062 кв. м, площ след промяната: 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.737:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Ферадия Меймиш Исмаил, площ преди промяната:
2000 кв. м, площ след промяната: 1726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.738:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Мустафа Алиев Рашидов, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 1061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.61.739:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Ангел
Руменов Радев, площ преди промяната: 1484 кв. м,
площ след промяната: 1292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.64.111:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 5195 кв. м, площ
след промяната: 5193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10611.64.190:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1981 кв. м, площ след промяната: 1568 кв. м.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-3
от 8 февруари 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. 09-6766-18.01.2022 г.
от Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Варна, и приложените към него документи
и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на с. Солник,
EKATTE 68028, община Долни чифлик, одобрени
със Заповед № РД-18-1554 от 4.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68028.10.540:
площ 93 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.234:
площ 280 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство Солник;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.601:
площ 186 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.602:
площ 1020 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68028.3.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 545 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.3.500:
за друг вид застрояване, собственост на Тошко
Дойнов Колев, площ преди промяната: 5856 кв. м,
площ след промяната: 5829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.7:
нива, собственост на Янчо Калчев Янчев, площ
преди промяната: 6444 кв. м, площ след промяната: 6361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.8:
нива, собственост на Иван Гачев Радев, площ
преди промяната: 7678 кв. м, площ след промяната: 7628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.12:
нива, собственост на Димчо Баев Димчев, площ
преди промяната: 4184 кв. м, площ след промяната: 4178 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.13:
нива, собственост на Стоянка Колева Георгиева и Христина Колева Георгиева, площ преди
промяната: 11 205 кв. м, площ след промяната:
11 132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.18:
нива, собственост на Силвия Дойнова Димитрова,
площ преди промяната: 4185 кв. м, площ след
промяната: 4150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.19:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 281 кв. м, площ след промяната: 261 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68028.10.24:
нива, собственост на Добрил Генчев Генчев и
Ивайло Колев Стойчев, площ преди промяната:
8820 кв. м, площ след промяната: 8778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.32:
нива, собственост на Любен Йорданов Русев,
площ преди промяната: 9359 кв. м, площ след
промяната: 9251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.39:
нива, собственост на Стоян Стоев Симов, площ
преди промяната: 6302 кв. м, площ след промяната: 6166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.42:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 580 кв. м, площ след промяната: 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.43:
нива, собственост на Атанаска Момчева Станчева
и Никола Момчев Николов, площ преди промяната: 4965 кв. м, площ след промяната: 4916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.63:
овощ на г ра д и на, собс т венос т на „С и л ва на
агро“ – ЕООД, площ: 6187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.64:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 931 кв. м, площ след промяната: 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.71:
нива, собственост на Лалю Йорданов Йоргакиев,
Димчо Лалев Рачев, Недялка Лалева Николова,
Христо Лалев Рачев, Добра Лалева Баева, Ташка
Йорданова Апостолова и Георги Йорданов Йоргакиев, площ преди промяната: 5005 кв. м, площ
след промяната: 4976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.108:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 100 811 кв. м,
площ след промяната: 100 751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.129:
нива, собственост на Георги Янев Янчев и Рада
Недева Янчева, площ преди промяната: 1533 кв. м,
площ след промяната: 1385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.148:
нива, собственост на Моника Валентинова Димитрова, Александър Валентинов Димитров и
Крум Стоянов Андонов, площ преди промяната:
2749 кв. м, площ след промяната: 2535 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.10.300:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 3230 кв. м, площ след промяната:
1357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.19.29:
нива, собственост на „Габъра“ – ООД, площ преди промяната: 4150 кв. м, площ след промяната:
3999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.19.31:
нива, собственост на Симо Димитров Симов,
площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след
промяната: 1954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.19.42:
нива, собственост на Цона Трифонова Ганева,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.19.44:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Драган
Койчев Димов и Надежда Атанасова Христова,
площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след
промяната: 7831 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68028.19.133:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1381 кв. м, площ след промяната: 523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.19.146:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 2291 кв. м, площ след промяната:
2279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.4:
нива, собственост на Дойчин Дойнов Златинов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.5:
нива, собственост на Стоян Недялков Стоянов,
Милен Велиславов Михайлов, Владислав Иванов
Андреев, „ИВ – Консулт“ – ЕООД, площ преди
промяната: 2999 кв. м, площ след промяната:
2931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.6:
нива, собственост на Тодор Томов Митев, площ
преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.7:
нива, собственост на Руси Костадинов Георгиев,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.10:
нива, собственост на Митю Томов Митев, площ
преди промяната: 8499 кв. м, площ след промяната: 8340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.11:
нива, собственост на Димчо Баев Димчев, площ
преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.46.12:
нива, собственост на „Омега агро инвест“ – ЕООД,
и Вълко Дончев Вълков, площ преди промяната:
14 399 кв. м, площ след промяната: 14 254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.3: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство Солник, площ преди промяната:
23 кв. м, площ след промяната: 15 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.119:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 36 657 кв. м,
площ след промяната: 36 612 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 2273 кв. м, площ след промяната:
2159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.57.154:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 4772 кв. м, площ след промяната:
4778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.58.1:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1501 кв. м, площ след промяната:
1321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.58.2:
нива, собственост на Янка Стоянова Стойкова,
площ преди промяната: 583 кв. м, площ след
промяната: 557 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68028.58.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 346 кв. м, площ след промяната: 230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.64.158:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 11 212 кв. м, площ след промяната:
11 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.180.33:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 649 кв. м, площ след промяната: 568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.180.131:
нива, собственост на Анита Иванова Георгиева,
площ преди промяната: 660 кв. м, площ след
промяната: 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.181.111:
нива, собственост на Йоргаки Калчев Радев,
Калчо Илиев Калчев и Мила Илиева Недева,
площ преди промяната: 1096 кв. м, площ след
промяната: 882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.181.112:
нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1287 кв. м, площ след промяната:
1073 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.181.125:
нива, собственост на Велико Йорданов Кожуклиев, площ преди промяната: 938 кв. м, площ след
промяната: 823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.182.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик, площ преди
промяната: 3683 кв. м, площ след промяната:
3678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.182.252:
друг вид нива, собственост на Иван Кръстев
Янев, площ преди промяната: 882 кв. м, площ
след промяната: 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.182.254:
друг вид нива, собственост на Кръстю Илиев
Кръстев, площ преди промяната: 2373 кв. м, площ
след промяната: 2363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.182.256:
друг вид нива, собственост на Димитричка Митева Калчева, площ преди промяната: 1132 кв. м,
площ след промяната: 1108 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.182.257:
друг вид нива, собственост на Димитричка Митева Калчева, площ преди промяната: 1063 кв. м,
площ след промяната: 1040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.32:
нива, собственост на Велика Матева Колева,
площ преди промяната: 952 кв. м, площ след
промяната: 1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.33:
нива, собственост на Петра Матева Василева,
Ташка Матева Тодорова и Стоянка Матева Недева, площ преди промяната: 2271 кв. м, площ
след промяната: 2456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.35:
друг вид нива, собственост на Добринка Неделчева Кисимова, Цона Неделчева Кръстева, Станю
Неделчев Кръстев и Пенчо Неделчев Кръстев,
площ преди промяната: 3097 кв. м, площ след
промяната: 3259 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68028.183.36:
друг вид нива, собственост на Велико Иванов
Великов, площ преди промяната: 3235 кв. м,
площ след промяната: 3305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.42:
друг вид нива, собственост на Станка Божкова
Жекова, площ преди промяната: 453 кв. м, площ
след промяната: 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.43:
друг вид нива, собственост на Станка Божкова
Жекова, площ преди промяната: 2315 кв. м, площ
след промяната: 2323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.56:
друг вид нива, собственост на Илия Йоргакиев
Боев, площ преди промяната: 9902 кв. м, площ
след промяната: 9959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.137:
дере, собственост на Кметство Солник, площ
преди промяната: 611 кв. м, площ след промяната: 625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.209:
друг вид нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ
преди промяната: 142 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.183.455:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Кметство Солник, площ преди
промяната: 4209 кв. м, площ след промяната:
4091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.60:
друг вид нива, собственост на Красимира Георгиева Чорапчиева, площ преди промяната: 3380 кв. м,
площ след промяната: 3238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.61:
друг вид нива, собственост на Илия Томов Митев,
площ преди промяната: 2656 кв. м, площ след
промяната: 2599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик, площ преди
промяната: 1455 кв. м, площ след промяната:
1438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68028.184.600:
друг вид нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ
преди промяната: 3379 кв. м, площ след промяната: 3309 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 68028.46.36:
площ 1211 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Долни
чифлик;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.105:
площ 141 кв. м, пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.153:
площ 273 кв. м, селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство Солник;
поземлен имот с идентификатор 68028.47.233:
площ 131 кв. м, изоставена орна земя, земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 68028.59.56:
площ: 543 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Долни
чифлик.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-4
от 8 февруари 2022 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-82047-22.10.2021 г.
от СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 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 (КККР) на с. Голица,
EKATTE 15597, община Долни чифлик, одобрени
със Заповед № РД-18-1509 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15597.1.719:
площ: 647 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.662:
площ: 371 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15597.1.16:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 29 516 кв. м, площ след
промяната: 30 285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.51:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 33 060 кв. м, площ след
промяната: 33 103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.169:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 704 кв. м,
площ след промяната: 922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.185:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 4185 кв. м,
площ след промяната: 4426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.186:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 264 кв. м,
площ след промяната: 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.188:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 182 кв. м,
площ след промяната: 162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.189:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 22 кв. м,
площ след промяната: 25 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15597.1.190:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 66 кв. м,
площ след промяната: 63 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.191:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 94 кв. м,
площ след промяната: 93 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.200:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 80 кв. м,
площ след промяната: 78 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.213:
за друг вид застрояване, собственост на Гинка
Баева Кондова-Върбева, Димитричка Стефанова
Кондова и Стефан Баев Кондов, площ: 4939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.214:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 318 кв. м,
площ след промяната: 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.215: за
друг вид застрояване, собственост на Добринка
Бойчева Станчева и Йордан Бойчев Йорданов,
площ: 2628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.218:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 2903 кв. м,
площ след промяната: 2813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.219:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 59 кв. м,
площ след промяната: 55 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.220:
за друг вид застрояване, собственост на Димитър
Златев Иванов, площ: 1128 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.221:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 1963 кв. м,
площ след промяната: 1923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.233:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 3208 кв. м,
площ след промяната: 3198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.234:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 936 кв. м,
площ след промяната: 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.235:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 532 кв. м,
площ след промяната: 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.253:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 148 кв. м,
площ след промяната: 164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.254:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 1240 кв. м,
площ след промяната: 1293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.255:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 385 кв. м,
площ след промяната: 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.256:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 198 кв. м,
площ след промяната: 247 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15597.1.257:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 280 кв. м,
площ след промяната: 306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.258:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 259 кв. м,
площ след промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.259:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 74 кв. м,
площ след промяната: 72 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.261:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 119 кв. м,
площ след промяната: 99 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.263:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 41 кв. м, площ след промяната:
50 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.264:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 978 кв. м,
площ след промяната: 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.274:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 16 кв. м,
площ след промяната: 18 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.275:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 317 кв. м,
площ след промяната: 339 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.276:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 33 кв. м,
площ след промяната: 69 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.277:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 142 кв. м,
площ след промяната: 320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.278:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 31 кв. м,
площ след промяната: 70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.279:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ: 76 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.280:
за друг вид застрояване, собственост на Силвия
Йорданова Славова, площ: 1207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.1.579:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 121 990 кв. м, площ след
промяната: 123 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.1:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 3256 кв. м, площ след
промяната: 3301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.71:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ: 3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.135:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 1079 кв. м,
площ след промяната: 1279 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15597.20.136:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 4814 кв. м,
площ след промяната: 4909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.137:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 3167 кв. м,
площ след промяната: 3213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.138:
за друг вид застрояване, собственост на Добринка
Илиева Георгиева, площ: 1866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.141:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 2606 кв. м,
площ след промяната: 2745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.144:
за друг вид застрояване, собственост на Митю
Стойков Илиев, площ: 3467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.20.661:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 8572 кв. м, площ след
промяната: 8580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.21.814:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 9184 кв. м, площ след
промяната: 9176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.23.53:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 11 459 кв. м, площ след
промяната: 11 436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.101.170:
нива, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 2316 кв. м, площ след
промяната: 2817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.101.180:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Иванка Илиева Георгиева, Стояна Илиева Митева и
Николина Илиева Йоргакиева, площ преди промяната: 685 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.9:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 2455 кв. м, площ след
промяната: 2456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.12:
нива, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 114 кв. м, площ след
промяната: 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.13:
лозе, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 300 кв. м, площ след
промяната: 345 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 1651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.142:
за друг вид застрояване, собственост на Стояна
Стойкова Георгиева, площ преди промяната:
2055 кв. м, площ след промяната: 2063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.102.284:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 4081 кв. м,
площ след промяната: 4057 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15597.103.12:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 13 816 кв. м, площ след
промяната: 13 903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.103.16:
нива, собственост на Ради Лефтеров Радев, площ:
8559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.104.155:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 7015 кв. м,
площ след промяната: 6839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.106.63:
нива, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 3134 кв. м, площ след
промяната: 3060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.106.158:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 4664 кв. м,
площ след промяната: 4431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.107.15:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 26 413 кв. м, площ след
промяната: 26 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.107.88:
нива, собственост на Пею Димов Митев, площ
преди промяната: 3410 кв. м, площ след промяната: 3182 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.107.161:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 2502 кв. м,
площ след промяната: 2300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.107.162:
за друг вид застрояване, собственост на „Маокан“ – ЕООД, площ преди промяната: 5935 кв. м,
площ след промяната: 5740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.165:
за друг вид застрояване, собственост на Димитър
Григоров Димитров, площ преди промяната:
666 кв. м, площ след промяната: 435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.167:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 5390 кв. м,
площ след промяната: 5193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.168:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 4056 кв. м,
площ след промяната: 3743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.178:
нива, собственост на Димитър Григоров Димит
ров, площ преди промяната: 3200 кв. м, площ
след промяната: 3159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.179:
нива, собственост на Димитър Григоров Димит
ров, площ преди промяната: 3200 кв. м, площ
след промяната: 2997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.287:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 75 кв. м,
площ след промяната: 9 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.108.616:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 5304 кв. м, площ след
промяната: 5043 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15597.114.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик, площ преди
промяната: 32 570 кв. м, площ след промяната:
32 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.236:
за друг вид застрояване, собственост на Силвия
Йорданова Славова, площ: 1538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.237:
за друг вид застрояване, собственост на Величка
Атанасова Атанасова, Михна Атанасова Нейчева,
Атанас Радев Атанасов, Милю Радев Атанасов
и Керанка Радева Кръстева, площ: 4258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.271:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 375 кв. м,
площ след промяната: 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.272:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 229 кв. м,
площ след промяната: 350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.273:
данни преди промяната: за друг вид застрояване,
площ: 61 кв. м, данни след промяната: за друг
обществен обект, комплекс, площ: 128 кв. м,
собственост на Община Долни чифлик;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.281:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 662 кв. м,
площ след промяната: 605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.114.282:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 254 кв. м,
площ след промяната: 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.116.13:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 28 927 кв. м, площ след
промяната: 28 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.116.150:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 6973 кв. м,
площ след промяната: 6873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.116.151:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 1284 кв. м,
площ след промяната: 1340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.116.152:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 380 кв. м,
площ след промяната: 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.116.285:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Долни чифлик, площ преди промяната: 175 кв. м,
площ след промяната: 167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.132.31:
за местен път, собственост на Община Долни
чифлик, площ преди промяната: 12 433 кв. м,
площ след промяната: 12 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.132.553:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 6982 кв. м, площ след
промяната: 7161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15597.132.620:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 37 705 кв. м, площ след
промяната: 37 742 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 15597.108.286:
площ: 57 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долни чифлик.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Богомолско, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Вельово, община Антоново, област Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

930

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираните територии в землището на с. Великовци, община Антоново, област Търговище.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

931

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Длъжка поляна, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

932

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Дъбравица, община Антоново, област Търговище – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповед на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

933

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
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с. Изворово, община Антоново, област Търговище – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповед на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
934
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Крушолак, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
935
ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Малка Черковна, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
936
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ЗАПОВЕД № РД-18-34
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Милино, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

937

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Орач, община А нтоново, област Търговище – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповед на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

938

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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БРОЙ 15
ЗАПОВЕД № РД-18-37
от 10 февруари 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Пчелно, община А н тоново, област
Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
940
ЗАПОВЕД № РД-18-38
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Равно село, община Антоново, област Търговище – без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
941
ЗАПОВЕД № РД-18-39
от 10 февруари 2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-36
от 10 февруари 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Поройно, община Антоново, област Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.03.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на с. Стройновци,
землище с. Равно село, община Антоново, област
Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.03.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3767-П
от 10 февруари 2022 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), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1790 от 27.10.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6733 от
10.02.2022 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 Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
РД „Гранична полиция“, Смолян, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56126.601.1505.2.17, с площ 181,13 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. Рокфелер № 50, гр.
Петрич, община Петрич, област Благоевград
(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 – 92 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 8000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
18 000 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. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец 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
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регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност един 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.

897

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 20010585
от 4 февруари 2022 г.
Софийският районен съд, 89 с-в, в закрито
заседание на същата дата, в състав: председател
Адриана Атанасова, като разгледа докладваното
от съдията гр.д. № 56907 по описа за 2020 г., за
да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 560 и сл. от
ГПК. Образувано е по молба на „Агенция Витоша“ – ЕООД, ЕИК 831654881, представлявано заедно от Николай Андреев и Ива Стоянова – управители, със седалище и адрес на управление: София,
ул. Сребърна № 21, с искане за обезсилване на:
1. 100 броя купюри, обективиращи 1000 броя
акции, разделени по 10 броя в купюра.
2. Обезсилване на Временно удостоверение
№ 13 от 3.10.2006 г., удостоверяващо записването
на 99 000 броя поименни акции, всяка от капитала на „Радио Експрес“ – АД, ЕИК 831053592,
със седалище и адрес на управление: София, ул.
Сребърна № 21.
В молбата се сочи, че на 3.10.2006 г. с решение
на съвета на директорите на Радио Експрес (тогава
ЕАД) се издава Временно удостоверение № 13 от
3.10.2006 г., удостоверяващо записани 99 000 бр. акции на името на „Антена България“ – ЕООД. На
3.11.2006 г. „Антена България“ – ЕООД, джиросва
на Агенция Витоша Временното у-е № 13 и 100
бр. купюри, обективиращи 1000 акции, разделени
по 10 бр. акции в купюра, като молителят придобива всички акции от капитала на Радио Експрес
(тогава ЕАД), в размер 100 000 лв., от предишния
собственик „Антена България“ – ЕООД.
Твърди се, че придобиването на акциите
е надлежно вписано на 3.11.2006 г. в Книгата
на акционерите № 2, като молителят е лишен
от държането на Временно у-е № 13 и на 100
бр. купюри, които към настоящия момент са
изгубени за него. Счита, че е възможно ценните
книги да са унищожени поради непроявена грижа от служители на Агенция Витоша. Агенция
Витоша не разполага дори с копия на горните
ценни книжа, материализиращи участието му в
дружеството. След прехвърлянето им Агенция
Витоша не е сключвало сделки с тях и няма
данни същите да са държани от трети лица или
да са правени опити за упражняване на правата
по тях от трети лица.
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Съдът намира, че молбата отговаря на изискванията на чл. 561 ГПК и на основание чл. 562 и
563 ГПК следва да се издаде настоящата заповед,
като държателят на ценните книги бъде поканен
да заяви правата си над тях, а молбата да се разгледа в открито заседание. По тези съображения
съдът заповядва:
Кани държателя на Временно удостоверение
№ 13 от 3.10.2006 г. за 99 000 бр. поименни акции
и на 100 бр. купюри, обективиращи 1000 бр. акции,
разделени по 10 бр. в купюра, от капитала на „Радио Експрес“ – АД, да заяви по настоящото дело
правата си върху това временно удостоверение и
акции до съдебното заседание на 13.04.2022 г. в
10 ч., когато ще се разгледа молбата на „Агенция
Витоша“ – ЕООД, и в случай че държателят не
заяви правата си, същите ще бъдат обезсилени.
Заповядва да не се издават акции и да не
се извършват плащания и прехвърляния на/по
гореописаните ценни книги.
Насрочва съдебно заседание за 13.04.2022 г. в
10 ч. – да се призове молителят.
Заповедта да се обнародва в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, като препис от
нея се постави на таблото за обявления в съда и
се изпрати на „Радио Експрес“ – АД.
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Районен съдия:
Адр. Атанасова

1. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
ОБЕДИНЕН 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 2022 г.
Съдебни експертизи по класове и видове
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
2.* К лас „Съдебномедицински експертизи“
(изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
Видове:
2.1.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
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2.2.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на живи лица
2.3.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство
2.5.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
2.6.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
2.7.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Видове:
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебно
оценителска-автотехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Видове:
10.1.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими имоти
10.2.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими културни ценности
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10.3.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
машини и съоръжения
10.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения
10.5.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
търговски предприятия и вземания
10.6.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на финансови активи и финансови институции
10.7.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
10.8.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения
10.9.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
поземлени имоти в горски територии
11. Клас „Други съдебни експертизи“
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Димитров Джорев, специалност:
Химия.
Ангел Янков Биков, специалност: Технология
на влакната и кожите, Експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност: Българска филология, Адвокат, Достъп до класифицирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
Химия.
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
Право, Криминалистика, Достъп до класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Весела Борисова Маринова, специалност:
Биология.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги А лександров Леков, специа лност:
Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Добрев, специалност: Криминалистични изследвания на почерк, технич.
на док., трасология и балистика, Технология на
продуктите за обществено хранене.
Георг и Дими т ров Средков, специа лност:
Автоматизация на производството, Достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Дактилоскопни, трасологични и
технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистични експертизи.
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Георги Черников Георгиев, специа лност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпностт а,
Право, Експерт-криминалист, Достъп до класифицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова, специалност:
Право, Експерт-криминалист, графолог.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: Право,
Графолог, Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: Химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
Френска филология, Достъп до класифицирана
информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи, Достъп до
класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова, специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол,
Експертно-криминалистична дейност, Достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифицирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност: Химия.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Иво Бончев Чолаков, специалност: Право.
Достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: Био
логия.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика,
Съдебен експерт – съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания – почерк., техн. на
док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
Марица Димитрова Попова, специалност:
Спорт, Разузнавач, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност: Физическо възпитание, Криминалистика, Оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: Химия.
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Мирослав Димитров Саханджиев, специалност: Икономическа информатика.
Мирослав Тодоров Великов.
Недко Иванов Нейков, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи
машини, Криминалистични изследвания – почерк., технич. на док., трасологични, балистични
експертизи.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
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.
Петко Христов Тодоров, специалност: Право,
Почеркова експертиза и оценка, Криминалистично изследване на документи – графическо и
техническо изследване.
Сава Стоянов Стоянов, специалност: Химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност:
Криминалистика, Достъп до к ласифицирана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
Криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
Турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова, специалност:
Криминалистично изследване на документи – графическо и техническо изследване на документи,
Информационни и управляващи технологии.
Силви я Иванова Славкова, специа лност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентификация, Документен контрол, Полицай, младши
експерт криминалист. Достъп до класифицирана
информация.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефан Георгиев Бенчев, специалност: Право,
Криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, специалност: Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, Достъп до
класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност:
Металургия на черните метали, Достъп до класифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: Българска
филология, Право, Експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: Биология.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
Противодействие на престъпността и опазване
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на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Колев Колев, специалност: Видео
анализ и лицева идентификация, Достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги А лександров Леков, специа лност:
Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация, Цифрова следствено-фиксираща фотография, Автомобилна
техника, Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Дактилоскопни, трасологични и
технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почерково и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специа лност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпностт а,
Право, експерт-криминалист, Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видиоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Ивалина Христова Попова, специалност: Право, Почеркови експертизи, Документен контрол,
Експертно-криминалистична дейност, Достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика,
Графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания – почерк., техн.
на док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
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Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
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, ст.н.с. д-р, Достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
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.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски – 06 РУ.
Борисла в К и ри лов Герг ов, спец иа л нос т:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания – почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев – 01 РУ.
Георги А лександров Леков, специа лност:
Документни изследвания, разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация, Цифрова следствено-фиксираща фотография, Автомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов – 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Дактилоскопни, трасологични и
технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почеркови и технически
изследвания на документи, трасологични и балистични експертизи.
Георг и Черников Георг иев, специа лност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класифицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпностт а,
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Право, Експерт-криминалист, Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов – 08 РУ.
Иван Василев Драганов – 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифицирана информация.
Иван Емилов Савов – 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов – 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов – 09 РУ.
Кремена Веселинова Илиева – 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания – почерк., техн. на
док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков – 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документните изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промишлеността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева – 04 РУ.
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, ст.н.с. д-р, Достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев – 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков – 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов – 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, Достъп до
класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видео
анализ и лицева идентификация, Достъп до
класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков, специалност: Дактилоскопия.
Георги А лександров Леков, специа лност:
Документни изследвания. Разузнавач (експерт-
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но-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксираща фотография. Автомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Иванов Кючеков, специалност: Дактилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, специалност: Дактилоскопия.
Георги Христов Тодоров, специалност: Технология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания – почерково и техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпностт а,
Право, Експерт-криминалист, Достъп до класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев, специалност: Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшификациите, Анализ на пътни документи, Достъп до
класифицирана информация.
Емил К ирилов Червен яков, специалност:
Дактилоскопия.
Емили я Станева Игнатова, специа лност:
Дактилоскопия.
Иван Стоянов Сивриев, специалност: Електроинженер, Криминалистичен анализ на звукозапис
(електро-лингвистичен анализ на звукозаписи),
ст.н.с., Достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: Художествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, специалност: Дактилоскопия.
Латин Живков Иванов, специалност: Дактилоскопия.
Любомир Райчев Шебов, специалност: Управление на обществения ред и осигуряване
на безопасно движение по пътищата. Специалист – Автоматизирана дактилоскопна идентификационна система – AFIS. Обучител по оглед
на местопроизшествие, Достъп до класифицирана
информация.
Николай Йорданов Ганчев, специа лност:
Дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, специалност:
Дактилоскопия.
Силви я Иванова Славкова, специа лност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентификация, Документен контрол, Полицай – младши
експерт криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Станимир Иванов Мирински, специалност:
Дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Химически войски – дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист – балистика, завършен квалификационен курс по документни изследвания, Достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
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обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Чавдар Димитров Бантутов, специалност:
Дактилоскопия.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видео
анализ и лицева идентификация, Достъп до
класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Константин Калкуст Каикчиян, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществени я ред, Видеоанализ и лицева
идентификация, Разузнавач (Експертно-криминалистична дейност).
Силви я Иванова Славкова, специа лност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентификация, Документен контрол, Полицай – младши
експерт-криминалист. Достъп до класифицирана
информация.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
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.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, Клинична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, специалност: Стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев, специалност: Медицина. Ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
Стоматолог, хирургична стоматология, Съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Физикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов, специалност:
Стоматология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология,
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
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организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност:
Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология,
Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия,
Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност: Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Доктор – Микробиология, Биотехнологии, Молекулярна биология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специалност: Биология.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
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Д-р Иван Луканов Колев, специалност: Биология, Химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
Медицина – акушерство и гинекология.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милан Борисов Димитров, к.м.н., специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молекулярна биология, Микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
Токсикология, Химична технология на дървесината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина. Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Доктор – Микробиология, Биотехнологии, Молекулярна биология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специалност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
Стоматолог, хирургична стоматология, Съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Десислава Петкова Кателиева, специалност: Медицина – Спешна медицина, Психология, Здравен мениджмънт, Доктор по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
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Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милан Борисов Димитров, к.м.н., специалност:
Биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътрешни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специалност: Съдебна медицина.
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, Клинична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, специалност: Съдебна медицина.
д-р Александър Евлогиев Александров, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог, Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Веселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов, специалност:
Медицина, здравен мениджмънт.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специалност: Медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: Професионални заболявания, Хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
Вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво,
Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Физикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева,
специалност: Медицина, Акушерство и гинекология, Стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова, к.м.н.,
специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Пневмология и фтизиатрия, Професионални
заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
Медицина – акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология,
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специалност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътрешни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология, Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Здравен мениджмънт.
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Пенчо Илийчев Кожу харов, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: Медицина, Детски болести.
Доц. д-р Стоян Георгиев Миланов, специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно
лечение, Спешна медицина, Обществено здраве
и здравен мениджмънт.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност:
Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Хирургия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, Клинична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, специалност: Стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
Медицина, Детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р А нтон Стоянов Савов, специа лност:
Медицина, Уши, нос и гърло, Отоневрология,
Професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специалност: Медицина, Анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
Медицина, Нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
Клинична токсикология, Професионални заболявания – хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност:
Медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специалност: Патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия,
Професионални заболявания.
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Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност:
Медицина, Нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специалност: Медицина – хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност:
Нервни болести, Професионални заболявания.
Професионална квалификация: Клинична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специалност: Уши, нос, гърло, Професионални заболявания.
Д-р Диана Бориславова Апостолова, специалност: Професионални заболявания, Хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност: Кардиология, Вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Димчо Василев Димов, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова, специалност:
Медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Физикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специалност: Хирургия, Сърдечно-съдова хирургия – специализация.
Д-р Евгения Нинова Василева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография – фундаментално ниво,
Трансторакална ехокардиография.
Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност:
Стоматология, Ортопедична стоматология с
ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
Медицина, Клинична токсикология.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специалност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
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Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов,
д.м.н., специалност: Медицина, Вирусология,
Експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Красимира Николова Динкова, к.м.н.,
специалност: Медицина, Вътрешни болести,
Пневмология и фтизиатрия, Професионални
заболявания.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова, специалност: Медицина, Хранене и диететика, Хигиена,
гл. асистент.
Д-р Лиляна Цанева Дукова, специалност:
Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специалност: Нервни болести, Електроенцефалография
и клинична електрофизиология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология.
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология,
Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност:
Ушно-носно-гърлени болести, Професионални
заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специалност: Клинична алергология, Пневмология и
фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътрешни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана
информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност:
Вътрешни болести, Кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специалност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специалност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специалност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност:
Нервни болести, Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Медицина, Хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: Медицина, Фармакология, Фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
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Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
Ендокринология и болести на обмяната, Вът
решни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Нефрология, Пункционна бъбречна биопсия, Абдоминална доплерова
ехография, Конвенционална ехография. Достъп
до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
Медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи – акупунктура и
моксибустия, китайска гимнастика и масаж за
деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия. Здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Желязова, специалност: Медицина, Детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специалност: Медицина, Ортопедия и травматология,
Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия,
Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност:
Медицина, Неврохирургия, доцент по неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Медицина, Хирургия.
2.* К лас „Съдебномедицински експертизи“
(изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
2.1.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.
2.2.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Анна Йорданова Енева, специалност:
Медицина, Хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Любен Николов Попов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специалност: Медицина, Съдебна медицина и деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
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2.3.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност:
Медиц ина, разузна вач (експер т но -к рим иналистична дейност), Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
2.4.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност:
Медиц ина, Разузнавач (експер т но -к риминалистична дейност), Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност:
Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специалност: Медицина, Съдебна медицина и деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
2.5.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Анна Йорданова Енева, специалност:
Медицина, Хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност:
Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Стоматология.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специалност: Медицина, Хигиена на труда, Професионални заболявания.
Д-р Любен Николов Попов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специалност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Милкана Кръстева Симеонова, специалност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, специалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева, специалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Стефан Иванов Нанков, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

2.6.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Стоматология.
2.7.* (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: Психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, Експерт по психологичес
ки проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специалност: Медицина, Психиатрия, Основни области в
съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, доктор по организация
и управление извън материалното производство
(Национална сигурност), доцент – туризъм (здравословни и безопасни условия на труд в сферата
на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност:
Психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: Психиатрия.
Д-р Ка лоян Павлов Ку ков, специа лност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Люба Савова Казакова, специалност:
Психиатрия.
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Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева- Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност:
Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специалност: Психиатрия.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Петрова Атанасова, специалност: Психология, Клинична психология, Консултативна
психология, Психология на развитието – детска
психология, доктор по психология – психологическо измерване.
Доц. д-р Бистра Методиева Ценова, специалност: Трудова и организационна психология,
Медицинска психология, Основи на трудовата
медицина.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
Психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специалност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: Социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология.
Достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова, специалност: Психология, Теология.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психо-
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логия, Социална психология, Професионална,
психолог – учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
Психология, Туризъм, магистър по психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, експерт по психологически
проблеми, експерт-оценител на материа лни
активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Галина Христова Василева, специалност: Философия, психолог.
Георги Динев Димитров, специалност: Психология.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност
и лидерство.
Даниел Ангелов Генков, специалност: Психолог.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: Психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност:
Психология, Личностова патология и опасно
поведение, Терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специалност: Психология – социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология.
Жулиета Стефанова Танева, специалност:
Клинична психология. Достъп до класифицирана
информация.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Инна Георгиева Бранева, специалност: Психология, Психодрама – терапевт.
Д-р Ирина Димитрова Атанасова, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология,
Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието
и културата.
Искра Нонева Митева, специалност: Психология, Трудова и организационна психология:
Клинична и консултативна психология.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

Д-р Ка лоян Павлов Ку ков, специа лност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева, специалност:
Психология, Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране), Педагогика,
Социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност:
Психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, Психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специа лност:
Психолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация. Достъп до класифицирана
информация.
Огнян Станчев Димов, специалност: Филология, Социални и хуманитарни науки – Психология, Клиника на тялото и психоаналитична
антропология.
Плама Сергеева Христова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология,
Социална психология, Психодрама – терапевт,
доктор по пихология – организационна психология.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
Психология – клинична и консултативна психология; Социална психология, Ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност: Психология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Светла Кирилова Николова, специалност:
Психология, Социална психология, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Психо-социални
интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана информация.
Слав Петков Славов, специалност: Психология,
Педагогика на девиантното поведение, Социална
педагогика – ресурсен учител.
Снежанка Дончева Божилова, специалност: Начална училищна педагогика, Психология – Юридическа психология, Социална педагогика – Мениджмънт на социално-педагогическите дейности,
Позитивна психотерапия, Социална работа с деца
и семейства в риск.
Теодора Павлова Николова, специалност:
Психология.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Христо Йорданов Йорданов, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология, Психология, социална психология, социална
превенция, педагог-консултант.
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Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана информация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност: Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – клинична психология, превантивна
психология.
Боянка Петрова Корнажева, специалност:
Психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология.
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, психолог – учител
по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: Психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама – терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност:
Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
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Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Д-р Ирина Димитрова Атанасова, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология,
Психология, Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, образованието
и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, специалност: Психиатрия.
Д-р Ка лоян Павлов Ку ков, специа лност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педагогика – специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, Психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
Д-р Мария Владимирова Николова, специалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
Клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
Плама Сергеева Христова, специалност: Психология, Клинична и консултативна психология,
Социална психология, Психодрама – терапевт,
доктор по психология – организационна психология.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
Доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: Психология, Предучилищна педагогика – Педагогически модели за познавателно и социално развитие,
Детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология.
Педагогика на девиантното поведение. Социална
педагогика – ресурсен учител.
Теодора Павлова Николова, специалност:
Психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
Психиатрия.
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Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Христо Йорданов Йорданов, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология, Психология, Социална психология, социална
превенция, педагог – консултант.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия. Здравен мениджмънт.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специалност: Психиатрия.
Доц. д-р Бистра Методиева Ценова, специалност: Трудова и организационна психология,
Медицинска психология, Основи на трудовата
медицина.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Психология – клинична психология, превантивна
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
Психология, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специалност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психология, Социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психология, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, експерт по психологически проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Психология – трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност
и лидерство.
Димитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специалност: Медицина, Психиатрия, Основни области
в съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен мениджмънт за
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ръководители на лечебни заведения, доктор по
организаци я и у правление извън материа лното производство (Национална сиг у рност),
доцент – туризъм (здравословни и безопасни
условия на труд в сферата на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специалност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Психология – психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
Психология – Клинична и консултативна психология, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама – терапевт.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност: Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специалност: Психиатрия.
Д-р Елка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Жулиета Стефанова Танева, специалност:
Клинична психология. Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Психология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Психология.
Искра Нонева Митева, специалност: Психология, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Д-р Ка лоян Павлов Ку ков, специа лност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор – психология, Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Психология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
Миглена Коцева Димитрова, специалност:
Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: Психолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
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Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия – съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
Психология – клинична и консултативна психология, социална психология ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специалност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология,
Педагогика на девиантното поведение, Социална
педагогика – ресурсен учител.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност:
Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психология, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
Психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова, специалност:
Клинична психология.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специалност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова, специалност: Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
А лбена Стефанова Радоева, специалност:
Статистика и иконометрия.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специалност: Икономика и управление на търговията,
Банки и банково дело – специалност: Финанси – правоспособност за документарни разплащания, професионална квалификация по МСФО,
дипломиран експерт-счетоводител (регистриран
одитор), професионална квалификация – общо
застраховане, животозастраховане, инвестиционни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Ангел Стойчев Младенов, специалност: Макроикономика.
Андрей Александров Караиванов, специалност:
Счетоводство, АССА.
Анелия Венциславова Минчева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси, Счетоводство и контрол.
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А нели я Георгиева Белчева, специа лност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова, специалност: Икономист-счетоводител.
Александър Маринов Кънев, специалност:
Счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
Финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов, специалност:
Счетоводство и контрол.
А лла Германовна Казакова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
Право, Счетоводни експертизи.
Анастасия Николова Тодорова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Ангел Атанасов Костадинов, специалност:
Аграрна икономика.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Счетоводна отчетност.
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, МСС.
А ндрей Христов К юркчиев, специалност:
Икономика и управление на транспорта, Право.
Анелия Кирилова Златева, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически
отношения.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност:
Икономика на промишлеността, Право – ограничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство,
Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност:
Организация на производството и управление
на промишлеността, Стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
Финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: Финанси
и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – Финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
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Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: Финанси, Данъчна и митническа
администрация, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова, специалност: Икономика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антон Димитров Димов, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
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.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: Контрол
и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов контрол – одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Ася Цанкова Стефанова, специалност: Счетоводство и контрол, съдебен експерт по финансови
и счетоводни експертизи.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол, Банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност:
Финанси и кредит, Независим финансов одит на
финансови отчети, съгл. МС за фин. отчитане
и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
Застрахователно и социално дело, Ефективно
управление на промишленото предприятие, Технология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация
на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес
администрация, специалист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова, специалност: Финанси, Съдебни експертизи.
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Блага Димитрова Димитрова, специалност:
Застраховане и социално дело, Счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
Управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев, специалност: Международни икономически отношения, Двигатели
с вътрешно горене.
Божидара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, Икономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленски, специалност: Счетоводство и контрол, Информатика, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
Борис Асенов Карабельов, специалност: Счетоводство и контрол, Оценка на недвижими имоти
и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: Финанси и отчетност.
Борис Николов Борисов, специалност: Икономика на отбраната и сигурността.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: Счетоводна отчетност, Бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков, специалност: Икономика и организация на материално-техническо
снабдяване – логистика, Счетоводна отчетност.
Д-р Борислав Андреев Боянов, специалност:
Счетоводство, доктор по счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност.
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.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова Маринова, специалност:
Стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Вътрешен
одит на системи по качество. Достъп до класифицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство.
Счетоводство, финанси и контрол.
Вангелия Георгиева Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на
търговията.
Валентин Генчев Гетов, специалност: Управление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
Икономика и управление в транспорта, Международен транспорт.

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

Валентин Славчев Димитров, специалност:
Финанси.
Валентина Василева Василева, специалност:
Счетоводство и контрол, Организация и технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
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.
Валери Райков Ботев, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, мениджмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: 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.
Величка Георгиева Томова, специалност: Счетоводна отчетност. Вътрешен одитор в публичния
сектор. Международни стандарти за финансова
отчетност.
Венета Раднева Димитрова, специалност:
Публични финанси. Външна търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство и контрол, МИО, Право, Оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества. Достъп до класифицирана
информация.
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 Любенов Василев, специалност: Икономика на промишлеността, Държавен финансов
контрол.
Василка Руменова Владимирова, специалност:
Счетоводство и одитинг. Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмата. Приложна информатика.
Вася Стефанова Митева, специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; Първоначално обучение по защита на класифицирана информация.
Венелина Димитрова Габровска, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство,
Икономист-счетоводител, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Венета Георгиева Платиканова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, А грарна
икономика.
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Веселина Иванова Карамешева-Генчева, специалност: Счетоводство и контрол.
Весела Маринкова Мисалева, специалност:
Социално и застрахователно дело, Икономистсчетоводител.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова, специалност: Финанси,
регистриран одитор.
Васи л М ла денов Георг иев, спец иа л нос т:
Икономика и организация на МТС. Достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: Планиране, МСС, Одитор на системи за управление
на качеството, Оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност:
Икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия – средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счетоводна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
Счетоводство и контрол, Електрически машини
и апарати.
Величка Генчева Тодорова, специа лност:
Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова, специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев, специалност: Счетоводна отчетност.
Венета Благоева Костадинова, специалност:
Машинна обработка на икономическата информация.
Венета Иванова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Венцислав Димитров Коцев, специалност:
Икономика на туризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Венцислав Николов Атанасов, специалност:
Управление и икономика на АПП, Оценител на
МПС, земеделски земи.
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 Николова Коларова, специалност: Икономика и управление на търговията.
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Весела С т оянова Маркова, спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
Организация на производството и управление
в промишлеността, Ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и
контрол, Оценител на търговски предприятия,
Оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова, специалност:
Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: Икономика и управление на търговията.
Виктор Димитров Евтимов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност:
Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен
касиер и обменител.
Веселина Динкова Динкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Външна търговия и
международно право, Междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Димитрова Спасова, специалност: Икономика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
Финанси.
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 Димитрова Панчева, специалност:
Управление и икономика на АПП, Експертсчетоводител, Съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Кирилова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, Стопански и финансов контрол.
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.
Влади Христов Чамов, специалност: Икономическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров, специалност:
Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев, специалност: Счетоводство и контрол.
Владимир Иванов Шулев, к.и.н., специалност:
Организация на производството и управление на
производствения процес, Математика – Матема-
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тическо осигуряване, Счетоводство и контрол,
Съдебно-счетоводни експертизи, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов, специалност:
Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и одитинг.
Галина Михайлова Поборникова-Боянова,
специалност: Финанси.
Галина Лозева Зафирова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация, Икономика, планиране и отчетност
на търговията.
Галя Василева Аламинова, специалност: Организация на производството и управление на
транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен
одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова, специалност:
Стопанско управление – управление на фирмената
сигурност, Счетоводство.
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 Атанасов Атанасов, специалност: Счетоводна отчетност, Макроикономика – Управление на човешките ресурси, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Димитров Георгиев, специалност:
Счетоводство.
Георги Костадинов Русев, специалност: Счетоводство и контрол, стопански бизнес и мениджъмнт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: Икономика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: Икономика и управление на транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов, специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов, специалност: Икономика на промишлеността.
Георги Сандов Николов, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев, специалност: Икономика на сигурността и отбраната – Финанси и
счетоводство на въоръжените сили, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите,
Финансов ревизор. Достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
Финанси и кредит, Финансово право.
Гергана Томова Масурска, специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес администрация.
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Гергана Христова Георгиева, специалност:
Стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
Планиране.
Гинка Борисова Конова, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.
Грета Петрова Тотева, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
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.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Финанси и кредит. Обучение по Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари. Обучение
по Международни морски искове във връзка с
товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Даниел Милушев Милушев, специалност:
Бизнес финанси, Икономист.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: Счетоводство.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Иванова Пау нова, специа лност:
С чет оводна о т чет нос т, С ъдебно - счет оводни
експертизи.
Даниела Илиева Василева, специалност: Икономика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия,
Маркетинг и иновация, Кариерен консултант,
Педагог.
Даниела Митова Баева, специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
Икономика и управление 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.
Деница Иванова Семова, специалност: Счетоводство. Одитинг.
Деница Юриева Маринова, специалност: Счетоводство и контрол.
Десислава Антонова Машалова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова, специалност:
Бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
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Десислава Емилова Митова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност:
Счетоводство и контрол, Агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, мениджмънт.
Диана Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и контрол, Фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева, специалност: Икономика и организация на труда.
Диана Иванова Бобевска, к.и.н., специалност:
Икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор
в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
Икономика и организация на труда, Съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
Аграрна икономика, Експерт-счетоводител/Регистриран одитор.
Димитър Желязков Желязков, специалност:
Счетоводна отчетност, дипломиран експертсчетоводител.
Димитър Живков Живков, специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Димитър Карушков Димитров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на инвестиционен проект.
Димитрина Владимирова Крумова, специалност: Икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска, специалност:
Счетоводство и контрол, Маркетинг, Счетоводство и анализ.
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.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: Финанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: 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.

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

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.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Доротея Максимова Бачева, специалност:
Икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова, специалност: Счетоводна о т чет ност, Оцени тел на т ърговск и
предприятия.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност:
Счетоводство и контрол. Дипломиран експертсчетоводител/регистриран одитор. Вътрешен
одитор в публичния сектор. Оценка на търговски
предприятия и вземания. Оценка на недвижими
имоти.
Евгения Георгиева Павлова, специалност:
Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Евгения Миркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Евгения Николова Генова-Петрова, специалност: Счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева, специалност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Екатерина Иванова Савова, специалност:
Финанси.
Екатерина Христова Мирчева, специалност:
Банково, застрахователно и осигурително дело.
Икономист-счетоводител.
Елвира Хачик Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на търговията,
Икономика и мениджмънт.
Елена Александровна Моллова, специалност:
Счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева, специалност: Международни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Счетоводство и контрол, маркетинг.
Елена Димитрова Видолова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност:
Планиране на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: Икономика на търговията, Стопанско управление,
Икономист-счетоводител.
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Еленка Петрова Иванова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност:
Икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: Счетоводство и контрол.
Елена Славева Семкова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елеонора Людмилова Иванова, специалност:
Бизнес финанси.
Елза Цветанова Фролошка, специалност:
Туризъм, Оперативно счетоводство.
Елизабета Янакиева Славчева, специалност:
Счетоводство и контрол, Инженер-химик.
Елисавета Владова Жекова, специалност:
Икономика и организация на труда, Оценител
на търговски предприятия.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, специалност: Финанси, Стопанско управление – бизнес администрация.
Елисавета Христова Джеренарова, специалност: Счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова, специалност: Счетоводна отчетност, Подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
МСС, Съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: Счетоводство и контрол.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
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 Димитров Нейков, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност: Икономика и управление на търговията, Финанси и
счетоводство, Право.
Емил Любенов Генов, специалност: Социалноикономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: Стопанско управление – Стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: Счетоводна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност:
Бизнес администрация.
Емилия Живкова Хаджиева, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство, финанси и кредит – средно образование.
Емилия Руменова Джананова, специалност:
Икономист-счетоводител – средно специално
образование.
Емилия Симеонова Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Емилия Стоянова Захариева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търговия.
Емил Костов Ангелов, специалност: Финанси – Банково дело.
Жана Иванова Коларова, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа.
Инвестиционен консултант.
Жанета Иванова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни експертизи.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Живка Янчева Баджакова, специалност: Счетоводство и контрол.
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.
Здравко Николаев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол.
Здравка Илиева Георгиева, специа лност:
Счетоводител и икономист, средно специално
образование.
Златка Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи, Достъп до к ласифицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова Михалова, специалност:
Финанси.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
Икономика и организация на материално-техническото снабдяване, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: 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.
Ивайло Ва лентинов Динев, специа лност:
Счетоводство и контрол.
И ва й ло И ва нов Дел и йск и, спец иа л нос т:
Счетоводство и контрол, Финансово-счетоводни
експертизи.
Ивайло Милчев Милованов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ивайло Николаев Николов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Счетоводна отчетност, Международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: Счетоводство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: Счетоводство и контрол.
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Иван А лександров Тодоров, специалност:
Икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов, специалност: Икономика
на труда, Санитарен инспектор.
Иван Владимиров Лазаров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров, специалност: Икономика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: Маркетинг,
Съдебно-счетоводни експертизи.
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 Младенов, специалност: Счетоводна отчетност.
Иван Николаев Ачев, специалност: Икономика
и управление на индустрията.
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 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.
Иванка Георгиева Златева, специалност: Финанси и кредит; Бизнес администрация.
Ивелина Христова Манчева, специалност:
Финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: Финанси, Оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: Счетоводство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев, специалност: Счетоводство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Народностопанско планиране.
Илиян Петров Сарандалиев, специалност:
Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Илияна Георгиева Милкова, специалност:
Счетоводство и одитинг.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илияна Петрова Тодорова, специалност: Стопанско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетоводство и контрол.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Финанси.
Ирена Георгиева Брилъянтщикова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирена Емилова Найденова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Ирина Димитрова К ьосева, специалност:
Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
специалност: Социално-икономическо планиране.
Ирина Стефанова Спасова, специалност: Счетоводство и контрол.
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.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: Счетоводство и контрол.
Йонко Дочков Петров, специалност: Финанси,
Икономическа информатика.
Д-р Йордан Атанасов Моллов, специалност:
Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – 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 Костадинова Александрова, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол – Информационни технологии в счетоводството и
одита в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Николова Манова, специалност:
Счетоводство и контрол, маркетинг и мени
джмънт.
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 Стефанова Панайотова, специалност: Статистика.
Йорданка Стойнева Канова, специалност:
Икономика и организация на МТС, Фирмено
счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йорданка Тончева Кавръкова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Бизнес администрация,
Финанси.
Камен Иванов Станков, специалност: Икономика и управление на индустрията, Оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси,
Икономика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия, Горско стопанство. Достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова, специалност: Финанси, Публични финанси.
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Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
Икономист-счетоводител.
Катя Николаева Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител,
финансист за нуждите на съдебната власт.
Катя Светлинова Занева, специалност: Счетоводство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова, специалност: Счетоводна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова, специалност: Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: Политология, Финанси – Банково дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Финанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: Счетоводна отчетност.
Констанца Иванова Александрова, специалност: Финанси и кредит, Държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
Организация на производство и управление в
промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика на малките и
средните предприятия.
Красимир Костов Киров, специалност: Счетоводство и контрол.
Красимир Манолов Петров, специалност:
Счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
Икономика на търговията и промишленост
та – средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
Финанси.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни
експертизи – Финанси и счетоводство.
Кристина Стойчева Христова, специалност:
Финанси, Специалист оператор-програмист.
Крум Янков Николов, специалност: Счетоводство и контрол, Международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: Организация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: Икономика на транспорта, Финанси и счетоводство,
Финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Богомилова Пешева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Ли д и я Герг и нова Пет кова, спец иа л нос т:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност:
Финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
Счетоводна отчетност, МСС, Международни стандарти за одит, Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
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Лидия Петрова Лютакова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лидия Траянова Илиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Лилия Борисова Арнаудова, специалност:
Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: 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.
Лилия Фидосова Томова, специалност: Счетоводство и контрол.
Лил яна Георгиева Станева, специа лност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Лиляна Димитрова Пенева, специалност:
Икономика на труда, Финанси и счетоводство.
Лиляна Димитрова Ташева, специалност:
Финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска, специалност: Счетоводство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: Статистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: Счетоводство и контрол, Мениджмънт
и маркетинг, Оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: Управление на териториалните системи, Счетоводство
и контрол.
Любен Василев Любенов, специалност: Счетоводна отчетност, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на финансови активи и финансови институции.
Любен Захариев Стаменов, специалност: Счетоводство и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: Икономика на кооперациите, финанси, регистриран
одитор.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси, Бизнес администрация.
Любомир Аспарухов Иванов, специалност: Счетоводство и контрол, Организация и технология
на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: Социално-икономическо планиране, Оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност:
Счетоводство, Право.
Любомир Илиев Полинчев, специалност:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор,
Независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търговия, Фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
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Любомир Цветков Йотов, специалност: Международни икономически отношения, Съдебносчетоводни експертизи.
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.
Людмила Стефанова Коева, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
Счетоводство и контрол.
Магдалена Асенова Марчева, специалност:
Финанси.
Магдалена Запрянова Попова, специалност:
Счетоводство.
Магдалена Костадинова Найчева, специалност: Финанси.
Малинка Атанасова Димитрова, специалност:
Икономика на промишлеността, Оценител на
цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова, специалност:
Икономика на кооперациите.
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 Петкова Динкова, специалност:
Финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност:
Финанси и кредит, Достъп до класифицирана
информация.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
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 Димова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси – специалност: Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
Икономическа информатика, Икономика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова, специалност: Икономика и организация на селското
стопанство. Научна организация и заплащане
на труда.
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Мариана Цветанова Крумова, специалност:
Организация на производството и управление на
промишлеността, Счетоводител, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Асенова Владимирова, специалност:
Стопанско управление, Мениджмънт в международния бизнес.
Мариела Йончева Финкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Индустриален мениджмънт – Маркетинг.
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.
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, Експерт
проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специалност: Икономист по транспорта.
Марияна Тонева Банчева, специалност: Стопанско управление; Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски, специалност: Счетоводна отчетност.
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 Иванова Георгиева, специалност:
Финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност:
Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специалност: Икономика и управление на промишлеността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Богомилова Златкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Публична
администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: Икономика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на търговски предприятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Лозанова Симеонова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
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Мария Кирилова Костова, специалност: Социално-икономическо планиране.
Мария Манолова Балджиева, специалност:
Финанси и кредит, застрахователен мениджмънт;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност: Стопански и финансов контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: Финанси
и кредит, Право.
Мария Райкова Райкова, специалност: Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт, Химия.
Мария Стефанова Войникова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Мария Христова Димитрова, специалност:
Финанси и кредит, Финанси и управление на
фирмите, Управление и счетоводство на малката
фирма.
Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
Мартина Валентинова Петрова, специалност:
Счетоводство и контрол, Публична админист
рация.
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.
Мая Тодорова Бунтаджийски, специалност:
Управление на промишлеността, банков мениджмънт, счетоводство на промишлеността,
вътрешен одитор и мениджър на системи за
управление на качеството ISO/DIS 9001:2015 и
на сигурността на информацията ISO/IES 27001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, Независим финансов
одит. Достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев, специалност: Икономика и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов, специалност: Счетоводство и контрол, Организация и управление
на бизнеса.
Милен Максимов Бачев, специалност: Икономическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева, специалност:
Икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност:
Финанси, Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика,
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
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Милена Светломирова Миткова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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.
Милко А вг устинов Павлов, специа лност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Милю Петков Герганов, специалност: Счетоводна отчетност.
Мима Трифонова Неделчева, специалност:
Финанси и кредит, Управление и счетоводна
отчетност на фирмата, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Иванова Костадинова, специалност:
Стопанско управление. Финанси. Икономистсчетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Мимоза Стоянова Миланова, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търговия. 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.
Мирена Николаева Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ми хаела Стоянова Вътова, специа лност:
Счетоводство.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Финанси. Регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в публичния
сектор.
Наталия Валентинова Денчева, специалност:
Финанси, Икономика, управление и финанси.
Наталия Димитрова Шаллиева, специалност:
Макроикономика, Счетоводно отчитане, финансови и инвестиционни анализи.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
Финанси и кредит. Достъп до класифицирана
информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Счетоводна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Финанси и счетоводство.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л но с т:
Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
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Невена Радославова Калницка, специалност:
Икономика на кооперациите, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: Икономика и управление на транспорта, Автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: Управление на стопанските дейности в промишлеността, Финанси и счетоводство.
Недко Тодоров Марков, специалност: Счетоводство и контрол.
Недялка Веселинова Чанева, специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело. Международни счетоводни стандарти. Финансов и
кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Нед ялка Георгиева Йоцова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Нели Димитрова Малинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Нели Желева Терзиева, специалност: Стокознание.
Нели Петрова Михайлова, специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нели Христова Владимирова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Николай Атанасов Атанасов, специалност:
Икономика и управление на транспорта, Счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Николай Жеков Милев, специалност: Научна
организация на управленската дейност, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Николай Маринов Лозенски, специалност:
Икономика на промишлеността, Вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специалност: Счетоводство и контрол, Експерт-счетоводител/дипломиран одитор, Оценител на
търговски предприятия и вземания, Финансов
мениджмънт.
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“.
Николинка Стефанова Баракова, специалност:
Финанси и кредит, Оценка на цели държавни и
общински предприятия, Международни счетоводни стандарти.
Нина Атанасова Зоичк ина, специа лност:
Статистика.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: Финанси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
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Огняна Христова Танева, специалност: Счетоводна отчетност, Обществени поръчки, Международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане. Достъп до
класифицирана информация.
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.
Павел Любенов Дими т ров, специа лност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: Финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книжа, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
Организация на производство и управление в
транспорта, Оценка на недвижими имоти, Оценител на оборотни и дълготрайни активи. Достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Желязкова, специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими имоти.
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 Пенчев Тодоров, специалност: Счетоводство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: Икономика и управление на търговията, Банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: Финанси, Икономика със специализация икономическа
педагогика и психология.
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.
Петър Панайотов Иванов, специалност: Икономика и управление на търговията, Бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
Счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: Финанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова, специалност:
Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Веселинов Петков, специа лност:
Публични финанси.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия,
Оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
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П ламен Иванов Данаи лов, спец иа лност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
Победа Гечева Йонова, специалност: Организация на машинната обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова, специалност: Промишлена топлотехника, Икономика
и управление на промишлеността, Финанси и
счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Рада Живкова Колева, специалност: Финанси
и счетоводство и финансов контрол, Международни СС.
Радка Йорданова Бончева, специалност: Икономика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: Счетоводна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
Финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Желязов, специалност:
Търговия и маркетинг, Стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Райна Цветанова Кръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева, специалност:
Търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
Ренета Иванова Гергинова, специа лност:
Финанси.
Рени Димит рова Стоянова, специа лност:
Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство
и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност:
Финанси и кредит.
Роза Методиева Христова, специалност: 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.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов, специалност: Икономика, Лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения и на цели държавни
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и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
Счетоводна отчетност, Стопанско управление,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
Росица Иванова Младенова, специалност:
Икономика и организация на труда, Икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова, специалност: Организация на производството и управление в промишлеността, ИОУ на културата, Международни
счетоводни стандарти, Национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова Мечкарова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност:
Икономика и управление на индустрията, Математика – числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: Икономика и организация на труда.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
С чет оводна о т чет нос т, С ъдебно - счет оводни
експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: Счетоводство и контрол.
Румен Михайлов Михайлов, специалност:
Управление и икономика на АПК, Управление и
организация на финансите, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
Икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Цаканска, специалност:
Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Рум яна Любенова Ценкова, специалност:
Икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството – средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
Финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: Икономика и организация на селското стопанство,
Оценка на недвижими имоти, Оценка на земеделски земи, Оценка на цели държавни и общински
предприятия, Оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антик вариат, археологическ и паметници на
културата).
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.
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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.
Светла Цветанова Янева, специалност: Счетоводна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: Счетоводство и контрол, Международни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова, специалност:
Финанси и кредит, Фирмено счетоводство, Вът
решен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Борисова Богоева, специалност: Счетоводство и контрол.
Силвия Николова Якимова, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
Счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
Здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова, специалност:
Счетоводство и контрол, Управление на човешките ресурси.
Симеон Борисов Илиев, специалност: Бизнес
администрация, Съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: Икономика на вътрешната търговия, организация и
автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева, специалност:
Финанси – Банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счетоводна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Соня Малинова Димитрова, специалност:
Планиране.
Спаска Методиева Атанасова, специалност:
Икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова, специалност:
Публична администрация, експерт проверител
на измами.
Стела Русева Иванова, специалност: Счетоводство.
Снежана Борисова Илиева, специа лност:
Счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, специалност: Съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
Икономика – бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
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Соня Ангелова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси и контрол.
Соня Милчева Михова, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Софка Петрова Боянова, специалност: Управ
ление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стефка Йорданова Василева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова, специалност:
Управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: Счетоводство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: Счетоводство и контрол.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Георгиева К ленова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика
и управление на индустрията, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татя на Васи лева К л яшева, спец иа л нос т:
Счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Кирилова Анева, специалност: Счетоводство и контрол.
Татяна Христова Парзулова, специалност:
Счетоводна отчетност, организация и методология на счетоводната отчетност, Оценител на
недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност:
Икономика, организация и управление на селското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, Финанси. Достъп до класифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова, специалност:
Икономика.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
Икономика на промишленост та, Финансово
счетоводство, Финансов контрол и одиторски
стандарти, Търговско право.
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Ташо Василев Ташев, к.м.н., специалност:
Статистика, Медицинска статистика, Медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
Финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова, специалност: Икономика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева, специалност: Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: Икономика на вътрешната търговия.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Финанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, специалност: Икономическо планиране, Икономическа журналистика, Оценител на търговски
предприятия.
Тодорка Стоянова Нейчева, специалност:
Планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: Счетоводство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: Финанси и кредит, Регистриран одитор – Независим
финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова, специалност: Икономика и управление на социално-културните
дейности.
Филка Славова Станимирова, специалност:
Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Христина Борисова Минева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Христина Иванова Стамова, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол, МСС. Достъп до класифицирана информация.
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 Димитров, специалност: Счетоводство и контрол.
Христо Иванов Узунов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Христо Илиев Чамов, специалност: Счетоводна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
Финанси, Счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова, специалност:
Икономика – Корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: Счетоводство и контрол, Финансов контрол.

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Цветан Николов Лалев, специалност: Икономика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специалност: Финанси, Технология на каучука и пластмасите, Педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: Финанси.
Цветана Любенова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност:
Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Джагарова, специалност:
Икономика на промишлеността, Право.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финанси и кредит, Оценител на финансови институции,
Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия,
Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: Счетоводство и контрол.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юли я Ст рахилова Гъркова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
Счетоводство и контрол, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
Оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Юлия Николова Борисова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Счетоводство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство и контрол.
Юлка Георгиева Дянкова, специалност: Счетоводна отчетност, Основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев, специалност: Финанси.
Явор Николаев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол, Професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева, специалност: Физика
и математика, Счетоводство и контрол, Банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Жел язкова Демирева, специалност:
Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалност:
Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
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Янка Паска лева Ча л ъкова, специа лност:
Икономика на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одит в публичния
сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
А нели я Иванова Стойкова, специа лност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
А нели я Георгиева Белчева, специа лност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси. Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специалност: Икономика и управление на търговията,
Банки и банково дело – специалност: Финанси – правоспособност за документарни разплащания, професионална квалификация по МСФО,
Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор, Професионална квалификация – общо
застраховане, животозастраховане, инвестиционни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: Застраховане и социално дело,
Финанси.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
Математика, Статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Александър Цветанов Попов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Анастасия Николова Тодорова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Счетоводна отчетност.
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 Кирилова Златева, специалност: Счетоводство и контрол; Международни икономически
отношения.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление и планиране на народното стопанство,
Организация и технология на държавния финансов контрол, Оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
А нета Крумова Михайлова, специалност:
Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност:
Организация на производството и управление
на промишлеността, Стопанско управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
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Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планиране на народното стопанство, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Счетоводна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специалност: Счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счетоводство и контрол – Счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност – Финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, специалност: Финанси, Данъчна и митническа
администрация, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Михайлова Николова, специалност:
Управление и планиране на народното стопанство, Право – юрист с ограничена правоспособност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси на предприятията, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Сертификат по обществени поръчки. Достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Мениджмънт на интелектуалната собственост, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
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.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специалност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Желязкова, специалност:
Счетоводство и контрол. Финансов контрол – одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Атанас Петров Аргиров, специалност: Икономика на промишлеността. Достъп до класифицирана информация.
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Атанаска Маринова Джерманова, специалност:
Финанси и кредит, Независим финансов одит на
финансови отчети съгласно МС за финансово
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация
на производството и управление в промишлеността, Оценител на цели държавни и общински
предприятия, 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, Бизнес мениджмънт, Оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: Международни икономически отношения, Двигатели
с вътрешно горене.
Божидара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специалност: Икономика на кооперациите, Счетоводство на нефинасовите предприятия – счетоводен
мениджмънт в кооперациите, Икономика на
търговията.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
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 Бобев Иванов, специалност: Счетоводство и контрол. Национална сигурност и
отбрана.
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.
Боян Стоянов Станев, специалност: Инженер
по телекомуникации, Оперативно-тактическо и
стратегическо разузнаване, Международни икономически отношения и външна търговия.
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.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
Икономика на строителството.
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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 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.
Ваня Великова Григорова, специалност: 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 правоспособност
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, специа лност:
Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство, финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Величка Георгиева Томова, специалност: Счетоводна отчетност. Вътрешен одитор в публичния
сектор. Международни стандарти за финансова
отчетност.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
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Венета Георгиева Платиканова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, А грарна
икономика.
Венета Раднева Димитрова, специалност:
Публични финанси. Външна търговия и международно право.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
Счетоводство и контрол, стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов, специа лност:
Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: 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.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
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 – бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Оценител на търговски предприятия, Оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева, специалност: ОПОИИ
(Организация и проектиране на обработката на
икономическата информация).
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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 т ърговски 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.
Вла д и м и р Васи лев К и нов, спец иа л нос т:
Планиране и прогнозиране на икономическите
системи, МИО.
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Владимир Емилов Григоров, специалност:
Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
Финансово 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.
Вяра Бойкова Бабанова, специалност: Право.
Галина Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и одитинг.
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 Аламинова, 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,
Бизнес администрация. Достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
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 Масурска, специалност: Счетоводство и контрол; Бизнес администрация.
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
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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 Милушев Милушев, специалност:
Бизнес финанси, Икономист.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
Икономика, Финанси и счетоводство.
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, специалност: 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 Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова, специалност:
Международни икономически отношения.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, 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, специалност:
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.
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Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
Икономика и организация на труда, Съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Желязков Желязков, специалност:
Счетоводна отчетност, дипломиран експертсчетоводител.
Димитър Живков Живков, 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.
Димит ър К ирилов 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.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: 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, специалност: 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.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
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:
Финансово кредитиране и застрахователно дело.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност:
Счетоводство и контрол. Дипломиран експертсчетоводител/регистриран одитор. Вътрешен
одитор в публичния сектор. Оценка на търговски
предприятия и вземания. Оценка на недвижими
имоти.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Евгения Миркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Екатерина Иванова Савова, специалност:
Финанси.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
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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,
специалност: 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 Митева, специалност: 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.
Ели Николаева Стефанова, специа лност:
Икономика и управление на промишлеността,
Макроикономика.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидротехническо 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 Жекова, специалност:
Икономика и организация на труда, Оценител
на търговски предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, специалност: Финанси, Стопанско управление – бизнес администрация.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
Доц. д-р 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.
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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.
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.
Жана Иванова Коларова, специалност: Маркетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа.
Инвестиционен консултант.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: Счетоводна отчетност, Публична администрация.
Жоро Светославов Николов, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Оценител на инвестиционен проект, на 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 Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи. Достъп 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 Димитрова Георгиева, специалност: 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.
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Д-р Иван Васков Петров, специалност: Доктор по икономика, специалност: Икономика на
транспорта, Корпоративни финанси.
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 Ва лентинов Динев, специа лност:
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.
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 Арнаутски, специалност: Машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: Икономика на труда и социално дело.
Д-р Иван Драгов Трен чев, спец иа лност:
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, Икономист-счетоводител.
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.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
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, Бизнес администрация.
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Иванка Костадинова Мишева, специалност:
Финанси и кредит, Експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Любенова Радулова, специалност:
Икономика – Бизнес администрация.
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.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетоводство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова, специалност:
Икономика и организация на труда, Пенсии.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Финанси.
Ирена Емилова Найденова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ирина Димитрова К ьосева, специалност:
Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова,
спец иа л нос т: С оц иа л но -и коном и ческо п ла
ниране.
Ирина Станкова Стоилова, специа лност:
Финанси и кредит, Оценител на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Придобита правосопособност 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.
Д-р Йордан Атанасов Моллов, специалност:
Статистика и иконометрия, Международни връзки, Бизнес администрация – финанси/счетовод-
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ство, 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.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност:
Маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: Финанси
и кредит.
Калин Пламенов Таушанов, специалност:
Финансов мениджмънт, МИО.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Бизнес администрация,
Финанси.
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, специалност: Маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
Икономист-счетоводител.
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 животинските 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, специалност: 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 търговията и промишленост
та – средно икономическо образование.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
Икономика и организация на труда, Международни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни
експертизи – Финанси и счетоводство.
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Кристена Илиева Божилова, специалност: Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти.
Кристина Стойчева Христова, специалност:
Финанси, Специалист оператор-програмист.
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, специалност: 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.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: Икономика, Счетоводна отчетност.
Ли д и я Герг и нова Пе т кова, спец иа л нос т:
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.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: 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:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор,
Независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
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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 Димова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси – специалност: Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини, съоръжения и други активи,
земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
Икономическа информатика, Икономика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
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
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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.
Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
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.
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 Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Миглена Антонова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, Независим финансов
одит. Достъп до класифицирана информация.
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Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
Международни икономически отношения, Право,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д-р Милен Марчев Марков, специалност:
МИО – Управление на международни проекти,
Финанси, Доктор по финанси, парично обръщение, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика и управление
на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление. Международна икономика.
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
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.
Мими Иванова Костадинова, специалност:
Стопанско управление. Финанси. Икономистсчетоводител.
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, специа лност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление
и администрация.
Мирослав Жеков Николов, специа лност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Мирослава Кирилова Георгиева, 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.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: Финанси.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Финанси. Регистриран одитор към ИДЕС.
Наталия Петрова Каменова, специалност:
Финанси и кредит. Достъп до класифицирана
информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Счетоводна отчетност.
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Надежда Такова Лазарова, специалност: Финанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Финанси и счетоводство.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л но с т:
Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева, специалност: Бизнес
и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова, специалност: 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 Веселинова Чанева, специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело. Международни счетоводни стандарти. Финансов и
кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Нед ялка 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.
Николай Георгиев Цонев, специалност: 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 Петрова Михайлова, специалност: Икономика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нина Спасова Стоименова, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство, финанси и
контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
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“.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси,
Банки и банково дело, Топлоенергетик, Технология
на водите и горивата на ТЕЦ.
Олга Георгиева Миленкова, специалност:
Икономика на труда и социалното дело, Здравна
икономика, Регистриран одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
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Оля Николова Василева, специалност: Финанси.
Орлин Георгиев Константинов, специалност:
Икономист по социално-икономическа информация.
Павел Любенов Димит ров, специа лност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
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.
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.
Петър Панайотов Иванов, специалност: 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 Борисов Павлов, специалност: Финанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия,
Оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Счетоводство и контрол, Право.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: Организаци я машинна обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Рада Живкова Колева, специалност: Финанси
и счетоводство и финансов контрол, Международни СС.
Радка Илиева Костянева, специалност: Международни икономически отношения.
Радка Йорданова Бончева, специалност: Икономика на промишлеността.
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Радка Ненова Николова, специалност: Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството – средно образование,
Финансово-счетоводни проблеми.
Радослава Николова Лалова, специалност:
Счетоводство и контрол; Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: 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, специа лност:
Финанси.
Рени Димит рова Стоянова, специа лност:
Икономика и управление на индустрията, Счетоводство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Икономика и управление на търговията; Счетоводство
и контрол.
Роза Методиева Христова, специалност: 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, специа лност:
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, специалност: 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.
Ру мен Дими т ров Любенов, специа лност:
С чет оводна о т чет нос т, С ъдебно - счет оводни
експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: Икономика и организация на труда, Оценител на
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недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия. Достъп до класифицирана информация.
Румен Цветанов Апотолев, 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.
Ру м яна Пет рова Евтимова, специа лност:
Финанси и кредит, Счетоводство с програмен
продукт, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
Финанси и кредит.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашка Филева Войнска, специалност: Икономика – бизнес администраци я. Дост ъп 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.
Д-р Светослав Веселинов Мартинов, специалност: Транспортна техника и технологии,
Доктор по транспорт, корабоплаване и авиация,
Стопанско 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; Вът
решен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счетоводна отчетност.
Силвия Николова Якимова, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
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Счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
Здравен мениджмънт.
Си лви я Славчева Иванова, специа лност:
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, специа лност:
Счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Снеж ка К и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
Икономика – бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова, специалност: Управ
ление и планиране на народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Счетоводство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси и контрол.
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 и ри лова И л иева, спец иа л нос т:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Станислав Ганев Божков, специалност: Маркетинг и мениджмънт, МИО, сертифициран
финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Управ
ление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински, специалност: Прог
нозиране 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.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
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Тамара Александрова Константинова, специалност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Та н я Вел и нова Б ож и лова, спец иа л нос т:
Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна Васи лева К л яшева, спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол, Фирмено управление
и финанси.
Татяна Иванова Илева, специалност: Икономика на промишлеността, Оценител на търговски
предприятия и вземания, Разработване и управ
ление 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:
Икономика на промишленост та, Финансово
счетоводство, Финансов контрол и одиторски
стандарти, Търговско право.
Теменужка Стойнева Шаламанова, специалност: Организация на производството и управление 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.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Финанси.
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.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
Христина Иванова Стамова, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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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.
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.
Юлия Борисова Христова, специалност: Финанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: Международни икономически отношения, Финанси.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счетоводна отчетност.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
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 Жел язкова Демирева, специалност:
Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Паска лева Ча л ъкова, спец иа лност:
Икономика на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалност:
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 Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
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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.
А нели я Иванова Стойкова, специа лност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси. Счетоводство и контрол.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Управление 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.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Маркетинг, Стопанско управление, Съдебни финансово-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Счетоводство и контрол.
Биляна Демирева Демирева, специалност:
Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес
администрация, Специалист по маркетинг.
Божидара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Финанси, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
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 управление в
транспорта.
Венета Раднева Димитрова, специалност:
Публични финанси, Външна търговия и международно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Счетоводство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Икономика и управление на търговията, Счетоводство
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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
администраци я – Управление на европейск и
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.
Величка Генчева Тодрова, специалност: Планиране, Финанси и счетоводство, Счетоводство,
финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Вел ян Железчев Железчев, специа лност:
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, А грарна
икономика.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Финанси, МИО, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: Икономика и управление на търговията.
Весела Маринкова Мисалева, специалност:
Социално и застрахователно дело, Икономистсчетоводител.
Весел и н Д и м и т ров Я н ков, спец иа л нос т:
Организация на производството и управление
в промишлеността, Ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Икономика – бизнес администрация, Счетоводство и
контрол, Оценител на търговски предприятия,
Оценител на инвестиционен проект.
В е с е л и н а И л иев а Та нев а , с пец и а л но с т:
ОПОИИ.
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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
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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 Бакърджиев, специалност:
Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Сандов Николов, специалност: Финанси. Счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев, специалност: 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.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специалност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор
в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност: Счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Димитър Живков Живков, специалност: Социално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Димитър К ирилов Радонов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност: Икономика на съобщенията.
Димитър Тодоров Милушев, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на инвестиционен проект.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Дора Любенова Гърчева, специалност: Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Евгения Миркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Екатерина Иванова Савова, специалност:
Финанси.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: 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 Митева, специалност: 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.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: Икономика и организация на МТС, Оценител на
недвижими имоти, Брокер на стоковата борса,
Оценителска правоспособност.
Елисавета Владова Жекова, 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.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търговия.
Жени Петкова Гаджалова, специалност: 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 Николова Златинова, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: Икономика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи. Достъп до к ласифицирана
информация.
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.
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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 социално 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 управление
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,
Бизнес администрация – 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.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси,
Икономика.
Кирил Василев Будинов, специалност: Маркетинг, Технология на животински хранителни
продукти, консервация и обществено хранене.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
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.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
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Ли д и я Герг и нова Пе т кова, спец иа л нос т:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: 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.
Мануела Евгениева Киркова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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,
Експерт – проверител на измами.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
Икономическа информатика, Икономика 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.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специалност: Икономист по транспорта.
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Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Маркетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: 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.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление. Международна икономика.
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна отчетност. Вътрешен одит.
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, специа лност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Мирослав Ненков Маринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев, специалност: Икономика и управление на промишлеността.
Надя Русева Будинова, специалност: Технология на растителните, хранителните и вкусовите
продукти, Банки и банково дело, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
На д я С и л уа нова И ва нова, спец иа л нос т:
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 народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова, специалност: 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 Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
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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.
Павел Любенов Дими т ров, специа лност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
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.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
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 Борисов Павлов, специалност: Финанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия.
Оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П ламен С т ефа нов Ца н ков, спец иа л нос т:
Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Радко Иванов Чапаров, специалност: Технология 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.
Райна Манчова Давидова, специалност: Публични финанси, Екология, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Роза Методиева Христова, специалност: Счетоводство и контрол.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Финанси, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росица Боянова Георгиева, специа лност:
Счетоводна отчетност, Стопанско управление,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова, специалност: Счетоводство и контрол, Икономика – бизнес администрация.
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Росица Станчева Томова, специалност: Икономика и организация на труда.
Ру мен Димит ров Любенов, специа лност:
С чет оводна о т чет ност, Съдебно -счет оводни
експертизи.
Румен Цветанов Апотолев, специалност: Икономика и управление на търговията, Експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Р у м яна Верг и лова Начева, спец иа лност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обработката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специалност: 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.
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.
Снеж ка К и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
Икономика – бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
Соня Йорданова Пушева, специалност: Икономика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси 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 и ри лова И лиева, спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление – Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
С т ой чо С т оя нов Н и колов, спец иа л нос т:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народностопанско планиране, Оценка на машини и съоръжения.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финанси и кредит, Дипломиран експерт-счетов одител.
Таня Демирева Демирева, специалност: Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Татяна Васи лева К л яшева, спец иа лнос т:
Счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
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.
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Цветанка Йорданова Вуковска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специалност: Финанси.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално образование). Текстообработване. Право.
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,
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.
Юлиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
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 Жел язкова 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.
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А лбен Рашков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство,
Стопанско управление – стопански бизнес.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
Инженерна химия.
А лекса н д ре та Н и колаева Върба н човск а,
специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими
имоти.
А лександър Василев Пенев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топ
лотехника.
Александър Кирилов Кънев, к.т.н., специалност: Металургия на черни метали.
А лекси Атанасов Чи ликов, специа лност:
Механично уредостроене, Оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното 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, правосопособен да извършва софтуерен одит на физически и
юридически лица.
Ангел Димитров Илиев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценка на
недвижими имоти.
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.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
А нжел 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, Инженердизайнер – Производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: Автоматизация на производството, Оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
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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.
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 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.
Антони Вълков Запрянов, специалност: Машинен инженер, Военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника. Достъп до
класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
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 Димит ров Цвятков, специа лност:
Топлоенергетика, Електроенергетика и електрообзавеждане, Електробезопасност.
Атанас Илиев Желязков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: Земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
Технология на машиностроенето, Застраховател-
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но 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, Бизнес мениджмънт.
Божидар Христов Дончев, специалност: Транспортно строителство – жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостроене, 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: Хидравлика и пневматика.
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 Гетов, специалност: Електротехника. Електроенергетика.
Борисла в Георг иев Попов, спец иа л нос т:
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.
Ва лен т ин Рачев Симеонов, специа лност:
Пътно строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Валентина Асенова Илиева, специалност:
Инженерна геоекология, Добив, транспорт и
съхранение на нефт и газ.
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.
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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 изобретател.
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 Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Васил Андонов 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: Радиоелектронна техника, Системи за сигурност, 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 интелектуалната и индустриалната собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
Технология на металите.
Велислава Петрова Джамбазова, специалност:
Урбанизъм, Управление на хора и мениджмънт.
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.
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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.
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 правосопособност по части 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 стандартизацията 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.
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Виолетка Маринова Цолова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Василев Васев, специалност: Ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев, специалност: Топлои ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
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.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хид
роенергийно 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.
Ге о р г и Не й ч е в К а ц а р о в , с п е ц и а л н о с т :
ВиК – мрежи 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, картография и фотограметрия. Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Строителен инженер – ХМС.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
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Даниела Добрева Романова, специалност:
Геодезия, Пълна проектантска правоспособност;
приложение на географски информационни системи в регионалното и ландшафтно 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 строителство – конструкции, Оценка на недвижими
имоти.
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: Геодезия,
фотограметрия и картография, Правоспособност
да извършва дейности по кадастъра, Оценител
на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, Пълна проектантска право
способност по части Отопление, Вентилация,
К лиматизация, Хладилна техника, Топло- и
газоснабдяване. Обследване за енергийна ефетивност и сертифициране на сгради. Проектиране
на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност:
Технология на шевното производство.
Димитър Атанасов Атанасов, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, Машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация
и климатизация, Пълна проектантска право
способност по части Отопление, Вентилация,
К лиматизация, Хладилна техника, Топло- и
газоснабдяване, Удостоверение – верификация
на годишни доклади за емисии на парникови
газове.
Димитър Веселинов Христов, специалност:
Геодезия.
Димит ър Илиев Димит ров, 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.
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Димитър Маламов Хабов, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта. Достъп до класифицирана
информация.
Димит ър 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.
Димитър Юлианов Македонски, специалност:
Машинен инженер – Машиностроителни технологии и производствена техника.
Димчо Славев Пиралков, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
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 съоръжения.
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.
Елеонора Емилова Вълева, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: Водоснабдяване и канализация.
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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: Строителство и архитектура, Оценка на недвижими
имоти.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: Подемно-транспортни строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов, специалност: Машиностроителни технологии и производствена
техника – Технология на машиностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: Строителство 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: Строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, мениджър, оценител на недвижими
имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Емилия А нтонова 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 съ
оръжения.
Жанета Георгиева Велкова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Жанета Томова Стоянчева, специа лност:
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.
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Ивайло Детелинов Николаев, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения, Строителни конструкции.
Ивайло Христов Коев, специалност: Консултант, одитор и инспектор по авиационна безопасност, Регистрация и статуси на граждански
възду хоплавателни средства, поддържане на
летателна годност и техническо обслужване на
въздухоплавателните средства, квалификация и
статус на персонал по обслужване на въздухо
плавателните средства.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: 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.
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.
Доц. 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
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от ІІ категория.
Иван Стоянов Сивриев, ст.н.с., 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 интелектуална и индустриална
собственост.
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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: Радио
техника, 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 интелектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова, специалност: Електротехника.
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.
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, специалност: Озеленяване.
Искра Димитрова Пенкова, специалност:
Архитектура.
Ирена Атанасова Шумкова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Правоспособност да извършва дейности по кадастъра,
Компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: Изчислителни машини и устройства. Достъп до
класифицирана информация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа л нос т: А вт омат иза ц и я на п роизводс т во т о,
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
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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.
Йордан Иванов Георгиев, ст.н.с., 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 Пашунов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Стоименов Тот ков, специа лност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев, специалност: Ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
оръжения; 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.
Доц. Камен Владимиров Рангелов, специалност: Електроинженер – далекосъобщителна
техника.
Камен Николов Богданов, н.с., 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.
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Камелия Иванова Виденова-Тончева, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, Комуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
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.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Машиностроене и уредостроене, Дизайн на механични
системи, Оценител на машини и съоръжения.
Кирил Атанасов Кирев, к.т.н., специалност:
Радиотехника, Оценител на органи за контрол
І ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев, специалност:
Промишлена топлотехника – машинен инженер.
Доц. д-р 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
съоръжени я, организаци я и безопасност на
движението.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев, к.т.н., 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, Бизнес администрация
и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
Красимир Петров Илиев, специалност: Машинен инженер – хидро- и пневмотехника, Машинен
техник – двигатели с вътрешно горене, Пълна
проек тан тска правоспособност – отоп ление,
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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.
Д-р 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.
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.
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 Петров Григоров, специалност: 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 съ-
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оръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Пълна проектантска правосопособност 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:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата 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.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство и архитектура.
Марио Недков Марков, специалност: Телекомуникации, Мениджмънт на телекомуник ациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност:
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съ
оръжения, 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 паметници
на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти.
Мария Христова Вергова, специалност: Озеленяване, Оценител на недвижими имоти, Син-
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дик, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Мари я Христова Николова, специалност:
Технология на машиностроенето.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Достъп до класифицирана информация.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма.
Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови
инсталации.
Маруся Росенова Стефанова, специалност:
Металургия на черните метали, Финансов мениджъмънт, Системи за опазване на околната
среда, Оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов, специалност: Радиоелектроника.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология,
Оценка на недвижими имоти.
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 Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Финансов мениджмънт,
Независим компютърен експерт.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съобщителна и осигурителна техника и системи.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
Арх и т ек т у ра, Меж д у народни иконом и ческ и
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 Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
Минна електромеханика, Минен инженер, електромеханик.
Моника Павлова А ндреева, 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.
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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 К ирилова Осиковска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Никола Димитров Николов, специалност:
Промишлена топлотехника. Противодействие
на международен тероризъм и вътрешен екстремизъм. Достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., 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.
Д-р Николай Василев Вълков, ст.н.с., специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
Инженер – технология на машиностроенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативностратегическа подготовка, Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
Достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: Информатика.
Николай Иванов Иванов, специалност: Транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев, специалност: Радио
техника 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,
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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.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
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.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на недвижими имоти.
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.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидро
енергийно 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 – тех нологи я, Оценител на недви ж ими
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 интелектуалната собственост, Оценка на цели държавни и общински
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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:
Геодезия, 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, специалност: Марк
шайдерство и геодезия, Ограничена проектантска правоспособност – строежи от кат. ІІІ – VІ.
Дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство; Пълна
проектантска правоспособност по части Конструктивна, Организация и изпълнение на строителството.
Пламен Генов Генов, специалност: Архитектура, Оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата. Достъп до класифицирана
информация.
П ламен Дими т ров Гърбов, специа лност:
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, А кт уализация
на професионална квалификация, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: Маркшайдерство и геодезия, Дейности по кадастъра,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност:
КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специалност: Геодезия, Правосопособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: Архитектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: Технология 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.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специалност: Доцент по минералогия и кристалография.
Геология и проучване на полезните изкопаеми.
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Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните
и добивните работи.
Райна Василева Бонева, специалност: Транспортно строителство – железопътно строит елство.
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 техн., Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите. Достъп до класифицирана
информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения.
Рашко Иванов Владимиров, специалност:
Комуникационна и осигурителна техника.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност:
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съобщения, Оценител на недвижими имоти.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Росен Димитров Пандев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Финансов
и банков мениджмънт, Оценка на недвижими
имоти.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност:
Транспортно строителство – Железопътно строителство.
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 Маринова Петрова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология.
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.
Ру м яна 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
бизнес оценяване.
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Рум яна Ж ивкова 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.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
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.
Румяна Радкова Шипкова, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Тошева Несторова, специа лност:
Селскостопанска техника, Оценител на машини
и съоръжения. Достъп до класифицирана информация.
Светла Георгиева Вангелова, специалност: Машиностроене и уредостроене – прецизна техника,
правна закрила на интелектулната собственост,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
Горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: Обогатяване на полезните изкопаеми, ИУ на природопл.,
опазване и възпроизводство на обкръжаващата
среда, Фирмено счетоводство, Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
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.
Све тла на Ц ве т кова Я нева, спец иа л нос т:
Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна гео
метрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Д-р 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 части – Електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева, специалност: Хидростроителство. Доктор по инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Експлоатация на жп транспорта, Оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Достъп до класифицирана информация.
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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: Гео
дезия, фотограметрия и картография.
Снежанка Стоянова Андреева, специалност:
Архитектура, Организация и управление на малка
фирма – мениджър.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност: Промишлено и г ра ж данско ст роителство – 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.
Проф. С та н и м и р М и ха й лов К ара пе т ков,
спец иа лнос т: Ин женер -меха ник, Док т ор 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, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на Строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: 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.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Златев Стефанов, специалност: Ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авио
инженер, Национална сигурност.
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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.
С т ефк а М и ла нова Ра шевск а-С и меонова,
специалност: Технология на машиностроенето,
Промишлено и гражданско строителство – технология и организация, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: Технология на маш. и мет.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел.
енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоян Петков Стоянов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография, правоспособност
по геодезия и кадастър, проектантска правоспособност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
Хидромелиоративно строителство, 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.
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.
Таня Георгиева Трайкова, специалност: 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, специалност: 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.
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Татяна Милчева Драганинска, специалност:
Архитектура. 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.
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: Радиотехника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: Механизация на селското стопанство, Технология
на металите, Експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност: 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.
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 Георгиев Христов, специалност: Машинен инженер – подвижен жп състав, Вагоностроене и вагонно стопанство.
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.
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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 Николаев Вълчинов, специалност:
Маркшайдерство и геодезия.
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.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, специалност: Хидротехническо строителство, Хид
ротехнически 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 съоръжения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи,
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.
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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.
Доц. д-р 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.
А нжел Евгениев Димитров, специалност:
Машинен инженер – хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Антони Вълков Запрянов, специалност: 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.
Аспарух Василев Василев, специалност: Транспортна техника и технологии – автомобилна
техника, Автоексперт-оценител, Автотранспортна
техника.
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 цели държавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: Експлоатация и ремонт на АТТ, 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, специа лност:
Технология на машиностроенето, Бизнес мениджмънт.
Бойка Йорданова Станкова, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Автотехническа
експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, Автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов, специалност: Технонология и управление на транспорта; Преподавател – инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: Транспорт на тех ника и тех нолог ии, Двигатели с
вътрешно горене, Автомобилен експерт.
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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.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промишлено и гражданско строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
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 техника и технологии, автомобилна техника.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Електроника и Автоматика, Автотехнически
експертизи.
Вениамин Вълков Тодоров, специа лност:
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.
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.
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 инженер – Транспортна техника и
технологии, Технология и организация на автомобилния транспорт, Преподавател – инструктор
на водачи на МПС, Извършване на периодични
прегледи за проверка на превозните средства,
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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 Алексеев Стоев, специалност: Автотехническа експертиза.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и машиностроенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност: Транспортна техника и технологии, Автотехнически
експертизи на ПТП, Основи на риска и автомобилно застраховане.
Димчо Славев Пиралков, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Емил Борисов Павлов, специалност: Двигатели
с вътрешно горене.
Емил Живков Йорданов, специалност: Машинен инженер. Двигатели с вътрешно горене.
Военен инженер по експлоатация на АТТ.
Емил Димитров Христов, специалност: Машиностроителни технологии и производствена
техника – Технология на машиностроенето и
металорежещите 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.
Ивайло Емилов Григоров, специалност: 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, специалност: Автомобили и кари – средно специално, Експертоценител на МПС.
Иван Методиев Шопниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж-
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дународни 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.
Йордан Иванов Георгиев, ст.н.с., 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.
Камен Николов Богданов, н.с., 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.
Константин Руменов Грънчаров, специалност:
Транспортна техника и технологии, Технически
прегледи на ППС.
Красимир Николаев Пъргов, специалност:
Транспортен мениджмънт и логистика, Стопанско
управление, Извършване на периодични прегледи
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.
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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 Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им.
Михаил Тодоров Недков, специалност: Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника.
Мирослав Георгиев Филипов, специалност:
Транспортна техника и технологии.
Мирослав Петров Маринов, специалност:
Технология на машиностроене и уредостроене.
М ла ден Георг иев Хрис т ов, спец иа л нос т:
Транспортна техника и технологии, застраховане
и социално дело.
Начо Константинов Симеонов, специалност:
Бизнес мениджмънт и технологии, Автотехнически експертизи.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., 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, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Доц. Олег Марков Кръстев, специалност:
Подвижен железопътен състав, Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна
сила на влаковете.
Павел Иванов Джамбазов, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Патентно дело,
Европейско патентно ведомство, Оценител на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, правомощия за
обектите в областта на: изобретения и полезни
модели, на търговските марки и промишлени
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.
Пет ър Любоми ров Кост ов, спец иа лност:
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.
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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.
Райка Асенова Чингова, специалност: Технология и организация на автомобилния транспорт,
Бизнес мениджмънт 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.
Проф. С та н и м и р М и ха й лов К ара пет ков,
спец иа лност: Ин женер -механик, Док т ор на
техническите науки – Машинно инженерство,
Професор – Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев, специалност: Каростроене и автотранстпортна 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 Димит ров Стоименов, специа лност: А втомобили и кари – експлоатаци я и
ремонт – средно специа лно, Организаци я и
управление на франчайзинговата дейност, Автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари. Извършване
на периодични прегледи на ППС.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тихомир Младенов Тодоров, специалност:
Транспортна техника и технологии. Технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица. Право.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: Механизация на селското стопанство, Технология
на металите, Експертна оценка на щети и на
стойността им.
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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.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност:
Доцент – Автомобили, трактори и кари, Доктор – приложна механика, Автотехническа експертиза, Експерт-оценител на МПС.
Христо Господинов Христов, специалност:
Експлоатация на жп транспорт, Ръководител
движение.
Христо Емилов Емилов, специалност: Автоексперт, Английски език – ниво В1.
Христо Иванов Иванов, специалност: Средно – Физика, Дигитални и аналогови тахографи.
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.
Христо Стоянов Василев, специалност: 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
А лбен Рашков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство,
Стопанско управление -стопански бизнес.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
Инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топ
лотехника.
Ангел Георгиев Константинов, специалност:
Технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки, специалност: Технология на полимерите, текстила и кожите – инженер-химик, Вътрешен одитор.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
А нжел 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 метало-
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обработваща техника, Оценител на машини и
съоръжения, активи.
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.
Антони Вълков Запрянов, специалност: 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 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, Бизнес мениджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специалност: Технология на машиностроенето и металорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостроене, 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: Хидравлика 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.
Ва лен т ин Рачев Симеонов, специа лност:
Пътно строителство. Достъп до класифицирана
информация.
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Доц. д-р Валери Емилов Митков, специалност: Металургия на черните метали, Техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: Машинен инженер – хидравлични машини, Патентно
дело, Оценител на интелектуалната и индустриалната 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 интелектуалната и индустриалната собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
Промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: Промишлена топлотехника, Банков мениджмънт,
Корпорат и вн и фи на нси. Оцен и т ел на цел и
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.
Владислав Велков Велков, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидро
енергийно 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.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, специалност: Водоснабдяване и канализация. Оценител на недвижими имоти, Мрежи и съоръжения.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двигатели с вътрешно горене.
Димитър Атанасов Атанасов, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, Машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
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Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност
по части 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: Радио- и
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 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, специа лност:
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.
Емилия Антова Петрова, специалност: Общо
машиност роене и у редост роене, Оценка на
машини и съоръжения, Оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: 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: Двига
тели с вътрешно горене, Извършване на периодични прегледи на ППС в пункт от ІІ кат.
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Иван Чанков Иванов, специалност: Технология
на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
Текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната 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.
Ина Димитрова Бояджиева, специалност:
Топлинна и масообменна техника, Обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа л нос т: А вт омат иза ц и я на п роизводс т во т о,
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 Тот ков, специа лност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева, специалност:
Атомни електроцентрали и инсталации – инженер - т оп ло физи к , С ъвр емен н и ме т од и 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.
Камен Николов Богданов, н.с., 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.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, Комуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
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Кирил Василев Будинов, специалност: Маркетинг, Технология на животински хранителни
продукти, консервация и обществено 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.
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, Бизнес администрация
и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
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.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев, к.т.н., специалност: Машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, Автоматизация на дискретното
производство.
Красин Стоянов Койчев, специалност: Топлоенергетика, Отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, Пълна проектантска
правосопособност 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 съоръжения 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.
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Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, специалност: Радиотехника – ВЧ, Патентно дело.
Маргарита Райчева Гергова, специалност:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
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.
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 Павлова Гашарова, специалност: Технология и механизация на строителството, Оценка
на недвижими имоти.
Мари я Христова Николова, специалност:
Технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, Финансов мениджмънт, Строителен техник – строителство 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.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., 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,

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

недвижими имоти; Определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Д-р Николай Василев Вълков, ст.н.с., специалност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
Инженер – технология на машиностроенето,
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.
Доц. Олег Марков Кръстев, специалност:
Подвижен железопътен състав, Доцент, Доктор – Подвижен железопътен състав и теглителна
сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Технология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
Електроинженер.
Петър Цветанов Асенов, специалност: Машинен инженер – Топлоенергетика.
П ламен С т ефа нов Ца нков, спец иа лнос т:
Международни икономически отношения, Радиоелектроника.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специалност: Доцент по минералогия и кристалография.
Геология и проучване на полезните изкопаеми.
Геотехнология. Пълна проектантска правоспособност – геолого-техническа на проучвателните
и добивните работи.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност:
Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
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.
Све тла на Ц ве т кова Я нева, спец иа л нос т:
Текстилна техника и технологии, Главен асистент – Машинно инженерство – Приложна гео
метрия и инженерна графика, Доктор по Тех
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нически 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, Спопанско
управление.
Серьожа Лазаров Даскалов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев, 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 – конструктивен, 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.
Станимир Малинов Станков, специалност:
Експлоатация и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Станко Людми лов Йон чев, специа лност:
Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авио
инженер, Национална сигурност.
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: Топло
техника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел.
енергетика – електроинженер, Промишлена автоматика, Оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: Технология на каучука и пластмасите,
Експерт по европейско техническо законода-
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телство 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: Радиотехника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
Технология на машиностроенето, Оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петков Петков, специалност: Електро
енергетика 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 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.
5.4. Съдебна компютърно-техническа 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 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.

С Т Р.

162

ДЪРЖАВЕН

Валери Найденов Петров, специалност: Радио
техника – инженер по радиоелектроника.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Електроника и автоматика, А втотехнически
експертизи.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: 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
ни 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 технологиии, комуникационна осигурителна техника, Достъп до
класифицирана информация.
Георги Петров Бозаджиев, специалност: Изчислителна техника. Достъп до класифицирана
информация.
Проф. д-р Георги Петров Бояджиев, специалност: Математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност:
Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърна бизнес информатика. Достъп
до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Даниела Димитрова Събева, специалност:
Компютърни системи – Информационни технологии.
Делина Атанасова Джонджорова, специалност:
Електронна техника и микроелектроника. Достъп
до класифицирана информация.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и
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: Радиотехника.
Д-р Иван Драгов Трен чев, спец иа лност:
Финанси – Банково дело, Математика, Информатика. Достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: Радио
техника, 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.
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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.
Доц. Камен Владимиров Рангелов, специалност: Електроинженер – далекосъобщителна
техника.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, Комуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
К лимент Върбанов Тошков, специалност:
Информационни технологии. Технологично пред
приемачество и иновации в информационните
технологии.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ – механизация и автоматизация на управлението на войската. Достъп до класифицирана
информация.
Любом и р С т ефа нов Тулев, спец иа л нос т:
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 Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Финансов мениджмънт,
Независим компютърен експерт.
Милен Спасов Спасов, специалност: Компютърни системи и технологии.
Милена Борисова Игнатова, специалност:
Електроника – Електронно медицинско уредостроене.
Милена Манолова Златкова, специалност:
Компютърни системи – Компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев, специалност:
Компютърни системи – Компютърна техника.
Надеж да Христева Георгиева-Димит рова,
специалност: Електроника и автоматика.
Нели Костантинова Лазарова, специалност:
Технология на материалите и материалознание,
Основен компютърен специалист. Достъп до
класифицирана информация.
Николай Емилов Томов, специалност: Информатика.
Д-р 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
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комуникации, софтуерен и хардуерен компютърен оценител, софтуерно пиратство. Достъп до
класифицирана информация.
Николай Николаев Балов, специалност: 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, Бизнес информатика
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 – аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистична дейност, А кт уализаци я
на професионална 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.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Таня Енева Коцева, специалност: Електронна
техника, Софтуерен одит на физически и юридически лица.
Доц. Тереза Стоянова Тренчева, специалност:
Информационни технологии, Английска филология, Доцент по обществени комуникации и
информационни науки.
Д-р Тодор Димитров Балабанов, специалност:
Софтуерни технологии в интернет, Доктор по
информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов, специалност:
Автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: Компютърни системи.
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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,
Европейски компютърен сертификат – експерт.
Достъп до класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност:
Микроелектроника и полупроводникови устройства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: Инженер
по електроника и автоматика, Ценообразуване на
недвижимите имоти 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, Разследване
на престъпления в кибер пространството. Достъп
до класифицирана информация.
Юрий Стойков Ангелов, специалност: Радиои телевизионна техника; Компютърни мрежи;
Съдебен експерт по компютърно-технически
експертизи.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – технология, Оценка на недвижими имоти.
А лбен Рашков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство,
Стопанско управление – стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценка на
недвижими имоти.
А лександър 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.
А лександър 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.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Аделина Василева Петева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – кон-
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структивна, организация и изпълнение на строителството. Технически контрол – конструктивна
на инвестиционните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения.
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.
А нета Георгиева Каменова-Вапорд ж иева,
специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
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.
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.
Доц. Атанас Николов Паскалев, специалност:
Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов, специалност: Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: Пътно
строителство.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, 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.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: Архитектура.
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.
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Божидар Христов Дончев, специалност: 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 правосопособност по части
Конструктивна, Организация и изпълнение на
строителството, Оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев, специалност: Архитектура.
Борислав Младенов Савов, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Борислав Петров Петев, специалност: Промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции. Пълна проектантска правоспособност – конструктивна, организация и изпълнение
на строителството.
Боряна Иванова Влъчкова, специа лност:
Геод езия, фотограметрия и картография, право
способност 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.
Ва лентин А липиев Петков, специа лност:
Хидротехническо строителство, Оценител на
недвижими имоти.
Валентин Атанасов Петков, специалност:
Транспортно строителство – пътно строителство,
Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Георгиев Ликов, специалност: 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 на Българска браншова камара на енергетиците, Координатор по безопасност и здраве
в строителството, Здравословни и безопасни
условия на труд.
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.
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Ваня Асенова Илиева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Икономика на
строителството.
Ваня Георгиева Станкова, специалност: Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, 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 финансово-ценови 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 – техно лог и я , О ц ен и т е л н а нед ви ж и м и и мо т и ,
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 строителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Весела Стоянова Корова, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на
водите. Достъп до класифицирана информация.
Вес ел и н Пе т ров М и ла нов, спец иа л нос т:
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.
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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 правоспо
собност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценител на недвижими имоти.
Владислав Велков Велков, специалност: Строителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
Вяра Николаева Златева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради – специалност: Енергиен одитор, МИО,
Управление на земи и имоти, Оценител на недвижими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност:
Геодезия, Оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, специалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство – 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 картография.
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води.
Дамян Весков Бояджиев, специалност: Геодезия, картография и фотограметрия. 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.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Строителен инженер – ХМС.

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

Даниела Йорданова Арбова-Костадинова,
специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценка на недвижими имоти.
Данка Янчева Василева, специалност: Архитектура, Опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
Архитектура.
Дафина К и ри лова Пешева, спец иа лност:
Архитектура, Архитектурно-градоустройствени
проблеми при обновявянето на жилищно-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 Веселинов Христов, специалност:
Геодезия.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
Транспортно строителство и пътно строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Димит ър 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 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.
Димитър Петров Ганджов, специалност: Архитектура, строителство и геодезия – конструктивно
инженерство.
Димитър Рангелов Донков, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Русев Русев, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите.
Социа лно у п равление. Пълна п роек тан тска
правоспособност – водоснабдителни и канализационни инсталации на сгради и съоръжения,
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водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура,
конструктивна на ВиК системи, технологична
на пречиствателни станции за природни води,
битови и промишлени отпадъчни води, третиране и управление на отпадъци, технологична на
стационарни пожарогасителни системи с вода и
пожарогасителна пяна.
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, подобренията и насажденията върху тях, Дейности
по кадастъра.
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 Маринова Цветкова, специа лност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти.
Елена Николова Еленкова, специа лност:
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: Строителство 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, специа лност:
Хидромелиоративно строителство.
Здравка Петрова Шапкарева, специалност: Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
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.
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.
И ва на М и н чева Хрис т ова, спец иа л нос т:
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 недви ж ими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ – компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: Архитектура.
Ива Цветанова Ангелова, специалност: 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 съоръжения. Координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: Архитектура.
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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 Пашунов, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов, специалност: Архитектура, Финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански, специалност:
Архитектура.
Йордан Стоименов Тотков, специа лност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения; 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.
Константин Петков Костадинов, специалност:
ВиК мрежи и съоръжения.
Коста Петров Костов, специалност: Транспортно строителство, Организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, Доктор по проектиране,
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строителство и поддържане на железни пътища
и съоръжения, Пълна проектантска правоспособност по транспортно строителство и транспортни съоръжения, конструктивна на транспортни
съоръжени я, организаци я и безопасност на
движението.
Красимир Димитров Митов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов, специалност: Строителен инженеринг, Бизнес администрация и мениджмънт – Международен бизнес мениджмънт.
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.
Доц. 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.
Люба Бойкова Лукова, специалност: Архитектура.
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.
Л юбом и р Георг иев Цеков, спец иа л нос т:
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 Милков Левичаров, специалност:
Промишлена топлотехника.
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.
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Людмила Георгиева Гойчилова, специалност:
Архитектура.
Людмила Тодорова К ирова, специалност:
Водоснабдяване и канализация – пречистване
на водите.
Проф. Майя Георгиева Иванова-Йорданова,
специалност: Професор по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, Железопътно строителство.
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.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
Строителство и архитектура – техник, Оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специалност: Архитектура.
Мариянка Борисова Канарчева, специалност:
Водоснабд явае и кана лизаци я, 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 – строителство и архитектура.
Марина Дончева Трайкова, к.н., 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, специалност: Геодезия, 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
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интелектуалната и индустриалната собственост,
машини и съоръжения.
Мария Любомирова Искрова-Попиванова,
специалност: Архитектура. Опазване паметници
на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Патентно дело, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост,
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.
Мария Павлова Гашарова, специалност: 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.
Мартин Пламенов Петков, специалност: Строителство на сгради и съоръжения, Координатор
по безопасност и здраве.
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 Димитров Русенов, специалност: Архитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
Архитектура, Пълна проектантска правоспособност.
М и л к а Пе т рова Ви нарова, спец иа л нос т:
Земеустройство, Международни икономически
отношения.
Миломир Пенчев Богданов, специалност:
Арх и т ек т у ра, Меж д у народни иконом и ческ и
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: Хидроенергийно строителство.
Надежда Велкова Игнатова, специалност:
Архитектура.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9

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, 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 К ирилова Осиковска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – конструкции, Оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
Архитектура.
Никифор Георгиев Бибин, специалност: 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.
Николай Иванов Иванов, специалност: 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.
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Нина Господинова Ламбова-Димова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
Технология и механизация на строителството.
Олга Андонова 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 гражданско строителство – Конструкции.
Панайот Красимиров Савов, специалност:
Архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Пепи Ценов Петков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Оценка на недвижими имоти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидроенергийно строителство, Оценител на недвижими
имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: Архитектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специалност: Промишлено и гражданско строителство – тех нологи я, Оценител на недви ж ими
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: Строителство 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.
Петя Милкова Миланова, специалност: Архитектура, Консервация на исторически сгради
и градове.
П ламен Дими т ров Гърбов, спец иа лност:
Технология на строителството, Конструкции на
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сгради и съоръжения. Правоспособност по част
„Конструктивна“.
Пламен Николаев Корназов, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения – строителни конструкции.
Пламен Павлов Божилов, специалност: Строителен техник – Сградостроителство и архитектура.
Пламен Петров Тушев, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Отопление
и вентилация.
Поля Димитрова Божкова-Пенева, специалност:
Архитектура, Двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка Иванова Тричкова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
Д-р Радосвета Йорданова Кирова-Делчева,
специалност: Архитектура, Доктор по Теория и
история на архитектурата.
Радослава Донева Донева, специалност: 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 Пападополу, 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 строителство.
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 кат. съгласно ЗУТ по части
„Конструктивна – Организация и изпълнение на
строителството.
Румен Бориславов Първанов, специалност:
Архитектура.
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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Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
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 Борисова Симеонова-Ненова, к.м.н.,
специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител на недвижими имоти.
Ру м яна Георгиева Узу нова, специа лност:
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.
Ру м яна Миткова Пару шева-Пех ливанова,
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.
Светломира Христова Славова-Димитрова,
специалност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Симеон Иванов Марков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология
на строителството.
Станко Людми лов Йон чев, специа лност:
Транспортно строителство, Конструктивно инженерство, Пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
Транспортно строителство – Железопътно строителство.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Василева Савова, специалност: Геодезия, 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
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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 – 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.
Снежина Димитрова Джакерска, специалност: Промишлено и г ра ж данско ст роителство – 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.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: 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, специалност:
Промишлено и гражданско строителство – Организация и управление на тактическите подразделения на Строителните войски.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
Технология на строителството, Оценител на
недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водоснабдяване и канализация – пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
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.
С т ефк а М и ла нова Ра шевск а-С и меонова,
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 на недвижими имоти.
Стефчо Димитров Христов, специалност:
Промишлена топлотехника.
С т оянка Пет рова Ку н чева, спец иа лност:
Хидромелиоративно строителство, Оценител на
недвижими имоти.
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Стоянчо Милков Милошев, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
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:
Архитектура. 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 Тошков Георгиев, специалност: Промишлено и гражданско строителство.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – 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 1998ЕС 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
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здраве – теория и практика, Моделиране и анализ 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.
Доц. 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
Боню Илиев Петков, специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Д-р Борис Николов Прешелков, специалност:
Доктор по техника на безопасността на труда и
противопожарната техника, Инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Доц. д-р Веселин Симеонов Симеонов, специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Доцент – „Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство – конструкции. Компютърни технологии в проектирането.
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 елекрообзавеждане, Защита на
населението и критичната инфраструктура.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
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.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна безопасност. Икономика на транспортна фирма.
Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови
инсталации.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
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Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност: КЩ,
инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните
работи. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
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.
А нжел Евгениев Димитров, специалност:
Машинен инженер – хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Атанас Димит ров Цвятков, специа лност:
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: Топлои 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 Тот ков, специа лност:
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.
Камен Николов Богданов, н.с., 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 електротех-
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ник – електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
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.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Достъп до класифицирана информация.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Разработка на полезни изкопаеми – открит добив,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на недвижими имоти.
Петър Георгиев Петров, специалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика. Икономика, организация и управление на промишлени
предприятия.
Полина Методиева Александрова, специалист: Промишлена топлотехника, Икономика
и управление на промишлеността, Финанси и
счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков, специалност: Монтьор
на ел. мрежи и уредби за високо напрежение,
Социални дейности.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
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.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебно
оценителска-автотехническа експертиза
Александър Димитров Станулов, специалност:
Машинен инженер – автотранспорт, трактори
и кари. Съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи. Курс за автомобилни
експерти.
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:
А втотех ническа експертиза, Заст раховане и
социално дело, Международно застраховане и
застрахователен мениджмънт, Експерт-оценител
на МПС.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промишлено и граж-
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данско строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Васил Аврамов Василев, специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Електроника и автоматика, А втотехнически
експертизи.
Динко Куманов Динев, специалност: Автоматика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахователни обезщетения.
Николай Владимиров Пелов, специалност:
Железопътна техника – електрически локомотиви, Автотехническа експертиза.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност:
Доцент – Автомобили, трактори и кари, Доктор – приложна механика, Автотехническа експертиза, 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.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
Горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
Полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Проф. Андрей Иванов Мицулов, специалност:
Химия, Кинология.
Валентина Владимировна Йорданова, специалност: Биология и химия.
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.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
Д-р Надежда Николаева Луканова, специалност: Животновъдство – зооинженер, Доктор по
специални отрасли – коне.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Д-р Виолета Вълчева Русева, специалност:
Биотехнологии, Молекулярна биология, Доктор – Микробиология.
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.
Д-р Йоско Пет ков Пет ков, специа лност:
Ветеринарна медицина, Доктор – Зоохигиена и
организация на ветеринарното обслужване.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Проф. Мая Лазарова Нусторова-Китанова,
специалност: Професор по микробиология, Био
химия и микробиология.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защита, Професор по растителна
защита (ентомология).
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
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.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специалност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защита, Професор по растителна
защита (ентомология).
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Боряна Боянова Любенова, специалност: Екология и опазване на околната среда.
Даниела Тодорова Иванова, специалност:
Екология.
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.
Елка Борисова Чобанова, специалност: Горско
стопанство, Инженерно-екологично прогнозиране
и проектиране.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
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Проф. Мая Лазарова Нусторова-Китанова,
специалност: Професор по микробиология, Био
химия 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.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Славка Андреева Петрова, специалност: Инженерна геоекология, Икономекологичен одит
на замърсени земи, Териториално-устройствено
планиране и развитие, защита на околната среда
и опазване на културно-историческото наследство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров, специалност: Технология на неорганичните и органичните вещества – техник-технолог, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева, специалност: Химия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни
изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни,
нумизматика и антикварни ценности, културноисторически ценности в България.
А лбена Георгиева Кръстева, специалност:
Инженерна химия.
Проф. 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 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.
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.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност:
Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост.
Химични технологии.
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 каучук, Патентно
дело, Представител по индустриална собственост
за изобретения и полезни модели, марки, географски означения и промишлени дизайни.
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Кристина Андреева Йосифчева, специалност:
Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
Маргарита Маринова Колева, специалност:
Технология на влакната и кожите.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Технология на органичния синтез и горивата.
Ми хаи л Цвет ков Маринов, специа лност:
Технология на полимерите, текстила и кожите.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., 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.
Д-р Светлозар Радев Ганев, специалност:
Индустриална химия, Доктор по електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя.
Смилен Константинов Мерджанов, специалност: Технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова 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 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.
Д-р Николета Спасова Цанкова, специалност:
Д-р Геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; Гемология.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност:
АВ-боеприпаси.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Румяна Тодорова Стоилова, специалност:
Химия.
Д-р Светлозар Радев Ганев, специалност:
Индустриална химия, Доктор по електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя.
Спас Желязков Димитров, специалност: Технология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специалност: Технология на каучука и пластмасите,
Експерт по европейско техническо законода-
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телство 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, специалност: Оптически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
А лбена 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.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до
класифицирана информация.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност:
Доцент – Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост.
Химични технологии.
Маргарита Маринова Колева, специалност:
Технология на влакната и кожите.
Д-р Николета Спасова Цанкова, специалност:
Д-р Геология на минералните ресурси – приложна
минералогия; Гемология.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност: КЩ,
инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните
работи. Достъп до класифицирана информация.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална 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 ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
7.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
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.
Кристина Андреева Йосифчева, специалност:
Биолог – Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
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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, вндеряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Надежда Николаева Луканова, специалност: Животновъдство – зооинженер, Доктор по
специални отрасли – коне.
Д-р Николина Димитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: Ветеринарна медициа,
ветеринарно-санитарни експертизи и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стнадарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
Ветеринарномедицински лекарства и ваксини,
Ветеринарна медицина, Ветеринарен контрол.
Д-р Ралица Красимирова Ранкова, специалност: Ветеринарна медицина.
Д-р Рангел Иванов Кръстанов, специалност:
Ветеринарна медицина, Ветеринарно-санитарен
контрол и експертиза на хранителни продукти
от животински произход.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев, специалност: Горско
стопанство.
Венета Найденова Кръстева, спецалност:
Полевъдство.
Венцислав Петков Иванов, специа лност:
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.
Д-р 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.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
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Зоя Димитрова Георгиева, специалност: 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: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
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.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Петър Димитров Петров, специалност: Горско стопанство, Регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: Агроинженерство – лозаро-градинарство.
Ру м яна Пет рова Николова, специа лност:
Агроном – растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова, специалност: Лозароградинарство.
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.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Адриана 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 Енчев, специалност: 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.
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Иван Василев Кавалджиев, специалност: Актьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: Кинознание, Авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов, 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-р 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“
Адриан 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.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
Икономика и управление на строителството,
Оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Вениамин Вълков Тодоров, специа лност:
Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: 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.
Виолета Божидарова Божкова, специалност:
Публични финанси; Оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни
насаждения.
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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 т ърговски дру жества, 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 Кирилов, специалност: Индустриален мениджмънт, Оценител на машини
и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев, специалност: 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 други фактически
отношения, търговски 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.
Диана Маринова Минева, специалност: 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.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Технология на машиностроенето, 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.
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 съоръжения.
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 Маринова Цветкова, специа лност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти.
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Живко Христов Евтимов, специалност: Автомобилен транспорт, трактори и кари, Оценител
на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: 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, специа лност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Петрова Данкова, специалност:
Финанси, Икономика, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Камен Николов Богданов, н.с., 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: Монтаж
ник на строителни конструкции, Майстор по
каменоделство.
Константин Руменов Гергинов, специалност:
Геодезия, Правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, Оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
Икономическа информатика, Икономика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
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.
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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.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова, 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.
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.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими имоти
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим
оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни
насаждения.
Вяра Николаева Златева, специалност: Промишлено и гражданско строителство, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради – специалност: Енергиен одитор, МИО,
Управление на земи и имоти, Оценител 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
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предприятия и вземания, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Евгени Емилов Михов, специалност: Архитектура.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: Икономика и организация на МТС, Оценител на
недвижими имоти, Брокер на стоковата борса,
Оценителска правоспособност.
Илко Енчев Хаджиминчев, специалност: История, Оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева, специалност:
Икономика – Бизнес администрация, Оценител
на недвижими имоти.
Йорданка Петрова Данкова, специалност:
Финанси, Икономист-счетоводител, Оценител на
търговски предприятия и вземания, Оценител на
недвижими имоти.
Л юбом и р Георг иев Цеков, спец иа л нос т:
Транспортно строителство, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Оценител на
недвижими имоти.
Мариана Димова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси – специалност: Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Оценка на недвижими имоти.
Нели Лъчезарова Рашкова, специалност: Финанси. Икономика на индустрията. Оценка на
недвижими имоти.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия и
вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промишлено и гражданско строителство – технология.
Пепи Ценов Петков, специалност: Промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Оценка 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
съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
Хидрогеология и инженерна геология. Фирмен
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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.
10.2.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими културни ценности
Д-р Радосвета Йорданова Кирова-Делчева,
специалност: Архитектура, Доктор по Теория и
история на архитектурата.
10.3.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
машини и съоръжения
Александър Александров Маринов, специалност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Станков, специалност:
Автотехническа експертиза.
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.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини. Оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси – специалност: „Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини, съоръжения и други активи,
земеделски земи.
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.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
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.
Д-р Светла на Ц вет кова Янева, спец иа лност: Текстилна техника и технологии, Главен
асистент – Машинно инженерство – Приложна
геометрия и инженерна графика, Доктор по Технически науки. Общо инженерство – Защита на
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населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Трифон Иванов Василев, специалност: Електроинженер – Електрически машини и апарати.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специалност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
10.4.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) 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.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси. Бизнес администрация.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
10.5.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
търговски предприятия и вземания
Бойко Младенов Доленски, специалност: Счетоводство и контрол, Информатика, Оценител на
търговски предприятия и вземания.
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим
оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни
насаждения.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски предприятия и вземания.
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 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.
Йорданка Петрова Данкова, специалност:
Финанси, Икономист-счетоводител, Оценител на
търговски предприятия и вземания, Оценител на
недвижими имоти.
Людмил Митев Недялков, специалност: Счетоводство и контрол, Здравна икономика, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Счетоводство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
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индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
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.
Ру м яна 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.
10.6.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на финансови активи и финансови институции
Василка Иванова Чорапинова, специалност:
Икономика и организация на труда.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Мариана Димова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси – специалност: Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
10.7.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) 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.
10.8.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения
Венета Колева Желева, специалност: Геодезия, фотограметрия и картография. Независим
оценител – Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, 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.
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.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини. Оценител на машини и съоръжения.
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Л юбом и р Георг иев Цеков, спец иа л нос т:
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
съоръжения, Оценител на предприятия и вземания, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застраховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р у м я на Ата нсова Гон дова, спец иа л нос т:
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.
10.9.* (нова – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) 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.
А лександра 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.
Доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева, специалност: Педагогика на девиантното поведение,
Доктор – Теория на възпитанието и дидактика,
Доцент – Теория на възпитанието и дидактика.
Проф. Ваня Лукова Матанова-Колева, специалност: Педагогика, Професор по медицинска
психология.
Велислав Иванов Иванов, специалност: Електронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев, специалност: Право,
Правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска, специалност:
Социални дейности – Социална работа в общински структури.
В е с е л А н г е лов Пен д и чев, спец и а л но с 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
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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.
Георги Филипов Кляшев, специалност: Маркетинг, Кинотехника и видеотехника, професионална компетентност за превоз на товари.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Финанси и кредит. Обучение по Лондонски застрахователни и презастрахователни пазари. Обучение
по Международни морски искове във връзка с
товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Димитринка Маринова Чингова, специалност:
Инженер по горско стопанство, регистрирана
в публичния регистър на физическите лица за
упражняване на лесовъдска практика.
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 Пандурски, специалност: 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; Клинична фармация; Икономика на здравеопазването; Финанси, Магистър-фармацевт, Специалност: Здравна политика
и мениджмънт на здравеопазването, доктор по
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията; доцент по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Елена Симеонова Ананиева, специалност:
Транспортен мениджмънт и логистика, Компютърни системи и технологии.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Емил Крумов Димитров, специалност: Икономика и организация на труда, Дилър на ценни
книжа.
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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 Димитрова Георгиева, специалност: Счетоводство и контрол, Агроном – полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
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.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Техническа експлоатация на летатателни 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, специа лност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Камен Николов Богданов, н.с., 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 (вкл.
Отвъдморските територии на Великобритания),
експертиза в областта на частното право на Ирландия, Австралия, Нова Зенландия и Канада.
Кирил Владиславов Ангелов, специалност:
Социални дейности – социално-правна администрация. Социални дейности – работа с възрастни.
Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.
Кирил Петров Петров, специалност: Монтаж
ник на строителни конструкции, Майстор по
каменоделство.
Константин Стефанов Пенков, специалност:
Антикварна дейност, Археология, Бизнес оце-
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нител 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 индустриална 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.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специалност: Предучилищна педагогика, Счетоводство
и контрол, Мениджмънт и маркетинг, Оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси. Бизнес администрация.
Любом и р С т ефа нов Тулев, спец иа л нос т:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Право, Противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Любомир Янакиев Михайлов, специалност:
Приложна минералогия.
Людмил Михайлов Горчев, специалност: Хорово дирижиране, Оперно-симфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова, специалност:
Френска филология, Патентно дело, Представител
по индустриална собственост на марки, географски
означения и промишлени дизайни.
Проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева,
специалност: История, философия, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Био
технологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. Маркетинг и
бизнес мениджър.
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.
Мая Иванова Кичева, к.б.н, специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
Архитектура, пълна проектантска правоспособност.
Милена Живкова Модева, специалност: Право, Представител по индустриална собственост в
областта на марките, географските означения и
промишления дизайн, Професионален представител по индустриална собственост пред Служба
на ЕС по индустриална собственост.
Милена Миткова Асенова, специалност: Технология и управление на транспорта.
Проф. д-р Милко Димитров Петров, специалност: Професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
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Мирослава Цанкова Стойчева, специалност:
Чешка филология, 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: Строителство и архитектура – средно образование.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси,
Банки и банково дело, Топлоенергетик, Технология
на водите и горивата на ТЕЦ.
Петя Васкова Христова, специалност: Международни икономически отношения, Маркетинг;
Английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: Журналистика.
Пламен Николаев Корназов, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения – строи
телни конструкции.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност:
Право, Авторски права върху архитектурни произведения. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р 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:
Преводач на научно-техническа литература – английски език, Италиански език.
Рашко Иванов Владимиров, специалност:
Комуникационна и осигурителна техника.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
Турска филология – специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
Философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Росита Радкова Желева, специалност: Филмова
и телевизионна режисура.
Румен Бориславов Първанов, специалност:
Архитектура.
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.
Д-р Светлана Ц вет кова Янева, спец иа лност: Текстилна техника и технологии, Главен
асистент – Машинно инженерство – Приложна
геометрия и инженерна графика, Доктор по Тех-
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нически науки. Общо инженерство – Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Симона Йорданова Пандурска, специалност:
Право, Вътрешен одитор в публичния сектор,
експерт по трудовоправни проблеми, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Експерт по
европейско техническо законодателство и контрол на безопасност и качество на промишлени
продукти.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
Педагогика – Детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: Немска филология.
Стефка Петрова Паскалева, специалност:
Социален мениджмънт. Машинен инженер – автоматизация на дискретна производителност.
Педагогическа квалификация.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Управление на териториалните системи.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Д-р Стоян Христов Нейчев, специалност:
Финанси, Икономика и управление на човешк ите ресу рси, икономика и организаци я 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.
Цветелина Миткова Йорданова, специалност:
Туризъм.
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.
РЕГИСТЪР
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2022 г.
А вг ус т и на Васи лева Тренева – Испа нск и
език – Немски език. Достъп до класифицирана
информация.
Адрияна Благоева Благова – Немски език.
Александър Пламенов Кокоранов – Английски език.
Анжелика Людмилова Йорданова – Полски
език.
А н т о а н е т а Б о я н о в а М и л т е н о в а -К р о м о ти – Гръцки език.
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Атанас Николов Челебиев – Немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – Турски език.
Биляна Тодорова Кочева – Румънски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева – Унгарски език,
Италиански език. Достъп до класифицирана
информация.
Васил Рахамимов Меламедов – Иврит.
Виктория Ангелова Лулчева – Гръцки език.
Владимир Георгиев Панов – Арабски език.
Достъп до класифицирана информация.
Върбан Йорданов Лилов – Френски език.
Георги Йорданов Рогов – Английски език.
Десислава Янушова Желязкова – Полски език.
Евгения Андонова Стойнева – Руски език,
Сръбски език.
Евгения Иванова Мандраджиева – Арабски
език. Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Владиславова – Английски
език.
Женя Радославова Шамис – Иврит.
Ивайло Йорданов Йорданов – Английски език.
Иван Кирилов Гюдуров – Руски език.
Иванка Тодорова Димитрова – Унгарски език.
Илка Иванова Енчева – Сръбски език, Хърватски език, Словенски език.
Ирина Юриевна Верещак – Руски език, Украински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова – Немски език.
Константин Константинов Колев – Шведски
език, Норвежки език, Датски език, Фински език,
Испански език, Английски език, Руски език.
Лилия Людмилова Тасева – Немски език.
Магдалена Николаева Кедева – Немски език.
Магдалена Стефанова Йорданова – Чешки
език.
Мариана Стефанова Хил – Немски език.
Мария Антонова Антонова – Арабски език.
Мария Василева Петрова-Гълъбова – Английски език.
Мая Росенова Иванова – Арабски език.
Моника Красимирова Златинова – Македонски език.
Мюзеян Аптулова Узунова – Турски език.
Наазъм Бекир Махмуд – Турски език.
Наташа Иванова Иванова – Турски език.
Нели Върбанова Казакова – Италиански език.
Нели На й денова Хара лам пиева – Чеш к и
език, Словашки език.
Пламена Павлинова Иванова – Чешки език.
Пролет Калинова Хартунг – Немски език.
Светла Светозарова Мутафова – Английски
език, Немски език, Руски език. Достъп до класифицирана информация.
Симеон Тодоров Брунков – Английски език.
Стефан Добромиров Пресиянов – Испански
език.
Султан Масуд Хабиби – Персийски език.
Светослав Маринов Иванов – Албански език.
Достъп до класифицирана информация.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова – Английски език.
Татяна Тодорова Начкова – Английски език.
Чавдара Чавдарова Пантич – Английски език.
527
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3. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 14 от 19.02.2018 г. възлага на Иван
Вълчев Иванов, ЕГН 7603300963, София, ж.к.
Белите брези, бл. 25, ет. 9, ап. 43, поземлен имот
с идентификатор 30497.504.948 съгласно скица
на поземлен имот № 15-636667-28.12.2016 г. на
СГКК – Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-17 от 6.03.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на поземления имот:
с. Звезд и ца, общ и на Варна, облас т Варна,
местност Под село, площ 1000 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), номер по предходен план: 5040948,
съседи: 30497.22.85, 30497.22.88, 30497.504.1926,
30497.22.84, 30497.504.947.
918
Шифър

Област на висше
образование

Шифър

Професионално
направление
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64. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъж
ност доцент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност
„Съдова хирургия“ – едно място за нуждите на
УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД – Пловдив. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Изискванията към участника в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на
уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска
дейност“, тел. 02/9225130.
962
512. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г. по област на
висше образование, професионално направление
и следните докторски програми:
Докторска програма

Форма на обучение
редовно

задочно

Медицински факултет
7.

Здравеопазване и
спорт

7.1.

Медицина
Вътрешни болести

2

Дерматология и венерология

1

Имунология

2

Инфекциозни болести

1

Кардиология

1

Клинична лаборатория

2

Медицинска микробиология

1

Неврология

3

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

1

Обща хирургия

2

Ортопедия и травматология

2

Патофизиология
Психиатрия

1
1

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и
спорт

7.2.

Дентална медицина
Обществено дентално здраве
Терапевтична дентална медицина

1
1

Фармацевтичен факултет
7.

Здравеопазване и
спорт

7.3.

Фармация
Токсикология

1
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Продъл жителност та на докторант у рите е
за: редовни докторанти – 3 години; задочни –
4 години. Документи се подават съгласно изиск
ванията в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София: 1. заявление за участие до ръководителя на съответното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. нотариално заверено копие
на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна
област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Същият заплаща такса
за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие
в конкурсите за докторантура в Медицинския
университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена
на адрес: Медицински факултет – 1431 София,
ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор
„Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91
72 787; Факултет по дентална медицина – 1431
София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2;
за справки – г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954
13 21; Фармацевтичен факултет – 1000 София,
ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за справки – г-жа Емилия Иванова, тел. 02/980 34 64.
956
44. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява следните
конкурси за професор: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Управление
на обществените поръчки“ – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата
на материалното производство (стратегически
и организационен мениджмънт)“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в ректората на
ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1,
тел. 032/960 360.
958
97. – Инс т и т у т ът по невробиолог и я п ри
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент по професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
блок 23, стая № 213, тел. 02/979-2151.
963
7. – Община Берковица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 951 от
28.01.2022 г. на Общинския съвет – Берковица,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план на имотите по номера, засягащи се
от сервитут на подземен електрокабел на ПИ
03928.191.7 по КККР на гр. Берковица, местност
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Голямата ливада, с променено предназначение
„За производствени дейности, фотоволтаична
централа и ТП“ (съгласно Заповед № РД-15-525
от 31.08.2021 г. на кмета на община Берковица).
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез Община
Берковица до Административния съд – Монтана.
905
9. – Община Благоевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 19 по
протокол № 2 от 28.01.2022 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на
кабелна лини я НН от съществуваща шахта
на КНН, положена в имоти с идентификатори
04279.2.62 и 04279.95.32, за електрозахранване от
ТП „Баларбаши-2“ до имоти с идентификатори
04279.1.61 и 04279.1.62, местност Баларбаши 15-2
по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и
сервитути, преминаващи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.2.62 (полски
път – общинска собственост), имот с идентификатор 04279.2.60 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.1.46 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
971
16. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
и канализация от улица с о.т. 13, о.т. 199, о.т. 200,
о.т. 135, о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община
Благоевград, до поземлен имот с идентификатор
27231.35.29 по кадастралната карта на с. Еленово,
община Благоевград, засягащо и ограничаващо
ползването на имот с идентификатор 27231.35.50
(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
964
29. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 20 по протокол № 2 от 28.01.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за уличен
водопровод и улична канализация до имоти
с идентификатори 04279.130.56 и 04279.130.60,
местност Пенков чифлик – Ш.39 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути,
засягащи и ограничаващи ползването на имот
с идентификатор 04279.130.27 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
972
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5. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 30-14
от 25.01.2022 г. на Общинския съвет – гр. Доб
рич, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в
землището на гр. Добрич за обект: „Изграждане
на кабелна линия НН; Електрозахранване на
складова база в ПИ 72624.603.285, гр. Добрич“.
Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Центъра за услуги и информация при
Община Добрич от 8,30 до 12 ч. и от 13,30 до
17 ч., публикуван в сайта на Община гр. Добрич/
Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
736
4. – Община Елена на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 16, протокол № 1
от 27.01.2022 г., на Общинския съвет – гр. Елена,
са одобрени: 1. проект за частично изменение
на действащ регулационен план на с. Тодювци
(ПУП – план за улична и дворищна регулация)
в обхвата на кв. 10, 11 и 14, в зоната на имоти
пл. № 86, пл. № 87, пл. № 88: 1.1. премахване на
проектна неприложена улична регулация между
о.т. 52-51-50-51а, между о.т. 45а-58 и между о.т. 5145а, създават се нови улица-тупик с о.т. 51б-51а
(нова) и уширение към улица с о.т. 45-45а. Уличната регулация между о.т. 41-43-23-44 се спира до
о.т. 45а (нова); 1.2. премахване на кв. 10, кв. 11 и
кв. 14 и създаване на нов кв. 11; 1.3. създаване на
общински път, продължение на улица с о.т. 4445 като път просека, тангиращ на строителната
граница, по съществуващо трасе, преминаващ
през ПИ 72607.336.1 с НТП – „пасище, мера“,
стопанисвано от общината, ПИ 72607.336.683 с
НТП – „нива“, общинска частна собственост, и
през незалесената част на ПИ 72607.336.880 с
НТП – „друг вид дървопроизводителна гора“, по
КККР до водностопанско съоръжение (резервоар
на с. Тодювци), намиращ се в имот с идентификатор 72607.336.5 по КККР за неурбанизираната
територия на землище с. Тодювци; 1.4. поставяне
на неприложени дворищнорегулационни линии
по сьществуващи имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УПИ за част от имот
пл. № 86, за имот пл. № 87 и за имот пл. № 88,
съответно – УПИ VII-86 (нов), УПИ ІХ-87 (нов),
УПИ XV-88 (нов), УПИ ХVІ-88 (нов), УПИ ХVІІ-88
(нов), УПИ ХVІІІ-88 (нов) и УПИ ХІХ-88 (нов),
парцел ІІ-86 се преномерира и става УПИ XIV-86,
всичките в кв. 11 (нов) по плана на с. Тодювци;
новообразуваните УПИ се отреждат за „жилищно
застрояване“; 2. ПУП – план за застрояване на
новообразувания УПИ VII-86 в кв. 11 (нов), отреден
за ниско жилищно застрояване с показатели на
устройствена зона Жм1: височина Н – макс. 7 м;
плътност на застрояване – макс. 50 %; коефициент
на интензивност – макс. 1; озеленяване – мин. 40 %;
начин за застрояване — свободно, в съответствие
с окончателния проект за ОУП на община Елена
(в процедура). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дне-
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вен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Елена пред Административния
съд – Велико Търново.
953
58. – Община Кюстендил на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че с Решение № 649, прието на заседание
на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на
27.01.2022 г., протокол № 29, е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ
I – „за завод за кухненско обзавеждане“, УПИ
II – „за бензиностанция и газостанция“, и УПИ
III – „за производствено-складови дейности“, в
кв. 8а и УПИ I – „за производствено-складови
дейности“, в кв. 8 от плана на гр. Кюстендил,
за изменение на уличнорегулационните (откъм
ул. Дондуков и ул. Овощарска) и вътрешнорегулационните линии на УПИ I в кв. 8 и УПИ
I, УПИ II и УПИ III в кв. 8а, при което се заличава предвидената с плана, но нереализирана
вътрешноплощадкова улица между кв. 8 и кв.
8а, както и УПИ III в кв. 8а, като се променят
границите на двата квартала, а новообразуваните:
УПИ I в кв. 8 е идентичен с ПИ 41112.502.497 от
КККР, а УПИ XXXVIII – „за бензиностанция
и газостанция“, е идентичен с ПИ 41112.502.772
и ПИ 41112.502.773 от КККР на гр. Кюстендил.
С изработения проект се уширява краят на задънената улица, осигуряваща достъп до УПИ
XVIII – „за производствено-складови дейности“,
в кв. 8 от плана. Възложител за изработване на
ИПУП – ПР е „Торготерм“ – А Д. Решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Кюстендил,
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез кмета на община Кюстендил.
954
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на ПИ в местността Стража в землището
на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план – кабелно
трасе – НН и парцеларен план – захранващ водопровод ∅ 90 PEND и канализация ∅ 200РР за
поземлен имот с идентификатор 56722.701.2412 в
местността Стража в землището на гр. Плевен.
Проектът се намира в стая № 98 на общината
и може да бъде прегледан в дните понеделник,
вторник, сряда и петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в центъра
за административно обслужване на общината.
917
73. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 и чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация за поземлени имоти
в КР 210, 211, 212 и част от КР 213 по КККР на
гр. Стара Загора и план за застрояване на новообразувани урегулирани поземлени имоти (УПИ)
и новообразувани кв. 901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915 и 916. Към
проекта са приложени протоколи, с които комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е приела представените оценки за определяне пазарната стойност
на новообразуваните с плана УПИ и имоти преди
урегулирането му на основание чл. 16, ал. 4 от
ЗУТ, изготвени от лицензиран оценител със след-
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ните имоти, попадащи в зоната на чл. 16 от ЗУТ
на плана на КР 210, 211, 212 и част от КР 213,
гр. Стара Загора, с идентификатори: 68850.210.1,
68850.210.2, 68850.210.3, 68850.210.4, 68850.210.5,
68850.210.6, 68850.210.7, 68850.210.8, 68850.210.9,
68850.210.10, 68850.210.11, 68850.210.13, 68850.210.14,
68850.210.15, 68850.210.16, 68850.210.17, 68850.210.18,
68850.210.19, 68850.210.20, 68850.210.21, 68850.210.22,
68850.210.23, 68850.210.24, 68850.210.25, 68850.210.26,
68850.210.27, 68850.210.28, 68850.210.29, 68850.210.31,
68850.210.32, 68850.210.33, 68850.210.34, 68850.210.62,
68850.210.975, 68850.210.976, 68850.210.977, 68850.211.1,
68850.211.3, 68850.211.5, 68850.211.6, 68850.211.7,
68850.211.8, 68850.211.9, 68850.211.10, 68850.211.11,
68850.211.12, 68850.211.13, 68850.211.14, 68850.211.15,
68850.211.16, 68850.211.17, 68850.211.18, 68850.211.19,
68850.211.20, 68850.211.21, 68850.211.23, 68850.211.24,
68850.211.25, 68850.211.26, 68850.211.29, 68850.211.30,
68850.211.31, 68850.211.32, 68850.211.33, 68850.211.35,
68850.211.36, 68850.211.37, 68850.211.38, 68850.211.701,
68850.211.702, 68850.212.1, 68850.212.2, 68850.212.3,
68850.212.4, 68850.212.6, 68850.212.7, 68850.212.8,
68850.212.9, 68850.212.10, 68850.212.11, 68850.212.12,
68850.212.13, 68850.212.14, 68850.212.15, 68850.212.16,
68850.212.17, 68850.212.18, 68850.212.19, 68850.212.20,
68850.212.21, 68850.212.22, 68850.212.23, 68850.212.24,
68850.212.25, 68850.212.26, 68850.212.27, 68850.212.28,
68850.212.29, 68850.212.30, 68850.212.31, 68850.212.32,
68850.212.33, 68850.212.34, 68850.212.35, 68850.212.36,
68850.212.37, 68850.212.38, 68850.212.39, 68850.212.40,
68850.212.41, 68850.212.42, 68850.212.43, 68850.212.44,
68850.212.47, 68850.212.48, 68850.213.6, 68850.213.7,
68850.213.8, 68850.213.9, 68850.213.10, 68850.213.11,
68850.213.12, 68850.213.13, 68850.213.14, 68850.213.15,
68850.213.16, 68850.213.17, 68850.213.18, 68850.213.19,
68850.213.20, 68850.213.21, 68850.213.22, 68850.213.23,
68850.213.24, 68850.213.25, 68850.213.26, 68850.213.27.
На основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ решението
на комисията се съобщава на заинтересованите
лица заедно с проекта за ПУП и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за
одобряване на ПУП. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 8, стая № 806.
973
2. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето
с протокол № 30 от 18.01.2022 г. от Общинския
съвет – гр. Хисаря, е одобрен ПУП – специализирана план-схема за елементи на техническата
инфраструктура за трасе на оптичен кабел за
обект: „Изграждане на електронна съобщителна
мрежа (ЕСМ) на „А1 България“ – ЕАД, по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря,
област Пловдив, по ул. Тодор Каблешков, гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на „А1
България“ – ЕАД, разположена в северозападния
тротоар на бул. Христо Ботев, продължаващо
чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг
по ул. Тодор Каблешков с о.т. 60-275-278-279280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7,
по сини пунктирни линии и надписи за трасето
в приложения проект. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
906
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63. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на част от улична регулация между
о.т. 48 и о.т. 45 и изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ І-100,
УПИ ІІ-99, УПИ ІІІ-99, УПИ ІV-99 в квартал 28
и УПИ XXVІ-100 в квартал 25 по плана на с.
Господиново, община Кайнарджа. Проектът е
изложен в стая № 206 в сградата на общинската администрация, с. Кайнарджа, ул. Димитър
Дончев № 2. На основание 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 в „Държавен вестник“.
916
Административният съд – Пазарджик, осми
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Иван Димитров Васев в качеството му на областен управител на област Пазарджик срещу Решение № 275
на Общинския съвет – Пазарджик, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и
чл. 19 от Закона за общинския дълг е дал съгласие
Община Пазарджик да поеме общински дълг с
три подлимита. По жалбата е образувано адм. д.
№ 98/2022 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
911
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 13, ал. 5, изр. 2,
чл. 14, чл. 43, ал. 3, чл. 50, ал. 2 и чл. 116, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019 г. – 2023 г. на Общинския съвет –
гр. Червен бряг, където е въведена фигурата и са
предвидени функции на т. нар. „Председателски
съвет“, по който е образувано адм. д. № 62/2022 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
984
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 3,
ал. 2, чл. 14, ал. 1, т. 14, чл. 16, т. 1, чл. 17, чл. 18,
чл. 66, ал. 2 и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Борово, по което оспорване е образувано адм. д.
№ 21 по описа на Административния съд – Русе,
за 2022 г., V състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 28.04.2022 г. от 9,30 ч.
961
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от Златимир Стоянов Орсов, Валерия Христова
Харитонова, Таня Любомирова Футекова и Ана
Любчева Христова срещу Заповед № РД-01-973 от
26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,
по която е образувано адм. д. № 12061/2021 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХІІ тричленен състав, насрочено за 25.03.2022 г.
от 13,45 ч.
912
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от 1. Миглена Христова Бориславова-Николова; 2. Антоанета Георгиева Димитрова; 3.
Иван Кирилов Мечкунов; 4. Надя Красимирова
Димова; 5. Маргарита Александрова Трендафилова; 6. Дарина Рангелова Димитрова; 7. Доротея
Тодорова Гюрджийска-Иванова; 8. Александър
Михайлов Стайнов; 9. Йоана Иванова Петкова;
10. Николета Георгиева Маринова; 11. Георги
Владимиров Владимиров, всички служители на
Министерството на културата, срещу Заповед
№ РД-09-19 от 14.01.2020 г. на министъра на културата, по която е образувано адм. д. № 862/2022 г. по
описа на Административният съд – София-град,
VІІ тричленен състав, насрочено за 25.03.2022 г.
от 10,20 ч.
974
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
59-и състав, съобщава на Галина Иванова Монева,
ЕГН 5406050698, с постоянен адрес: гр. Бургас,
ул. Юрий Венелин № 7, ет. 1, и с неизвестен настоящ адрес в Руската федерация, за заведеното
срещу нея от ищеца Милан Тодоров Тодоров, ЕГН
8712076580, от гр. Бургас, ул. Места № 44, гр. д.
№ 6581/2021 г. по описа на Районния съд – Бургас,
за делба по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗС, като є
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви, респективно – да изпрати свой упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния
съд – Бургас, за връчване (получаване) на исковата
молба и приложенията към нея. Указва на лицето, че ако не се яви да получи книжата, следва
да посочи съдебен адрес, на който да му бъдат
връчвани съобщенията, като в противен случай
производството ще се гледа по реда на чл. 48,
ал. 2 ГПК, като на ответницата Галина Иванова
Монева ще бъде назначен особен представител.
913
Районният съд – Пазарджик, съобщава на
ответника Мевлюдин Лукач, с неизвестен адрес в
България, роден на 24.06.1987 г., за образувано гр. д.
№ 20215220104357/2021 г. срещу него по искова
молба за развод, подадена от Соня Петрова Налбантова от гр. Пазарджик, ул. Алабак № 5, препис
от която ведно с приложенията може да получи
в деловодството на Районния съд – Пазарджик
(лично или чрез пълномощник), в 2-седмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
914
Районният съд – Пазарджик, съобщава по
чл. 131 от ГПК на Рафаел Фаниш, роден на
1.01.1947 г., с неизвестен адрес, че е ответник по
гр. д. № 20215220103903 с основание на иска: делба
на недвижими имоти, заведено от Златка Георгиева
Димитрова. В двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ ответникът
да се яви в канцеларията на съда за получаване на
препис от исковата молба и приложенията към нея
и за отговор по чл. 131 от ГПК, като в противен
случай на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК ще му
бъде назначен особен представител.
975
Районният съд – Пловдив, ІІ брачен състав,
съобщава на Франсиско Лопес Лаго, роден на
30.12.1965 г. в Гуантанамо, Република Куба, с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 19489/2021 г.
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по описа на Районния съд – Пловдив, ІІ брачен
състав, образувано по искова молба на Елена
Василева Лаго от с. Рогош, община „Марица“,
област Пловдив, за развод, както и че следва да се
яви в деловодството на Районния съд – Пловдив,
ІІ брачен състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията є за
писмен отговор в едномесечен срок от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител по делото.
915
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 144-ти
състав, съобщава, че ч.гр.д. № 72986/2021 г. е
образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и
на Съвета, депозирано от заявителя Десислава
Владимирова Панова като наследник (съпруга) на
Борислав Панчев Панов, ЕГН 6808307009, роден
на 30.08.1968 г. в гр. София, България, починал
на 27.08.2021 г. в гр. София, Република България,
с декларирана цел на ползване на удостоверението – за установяване качеството на наследник
в Република Австрия. Софийският районен съд
указва на бенефициерите възможността им в
едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
901
Софийският районен съд, ІІ ГО, 119-и състав,
съобщава, че ч.гр.д. № 34044/2021 г. е образувано по заявление за издаване на европейско
удостоверение за наследство по Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя Гергана Венциславова Апостолова като наследник на Венцислав
Георгиев Апостолов, ЕГН 5312066642, роден на
6.12.1953 г. в гр. София, България, починал на
3.02.2021 г. в гр. София, Република България, с
декларирана цел на ползване на удостоверението – за установяване качеството на наследник.
Насрочва делото в открито съдебно заседание
на 16.03.2022 г. от 13,30 ч., като се призовават
заявителката Гергана Венциславова Апостолова с
ЕГН 9210066550, живееща в гр. София, ул. Гребен
планина № 14, ет. 3, ап. 5, и другият наследник на
Венцислав Георгиев Апостолов с ЕГН 5312066642
според удостоверение за наследници, издадено
от Район „Лозенец“ на Столична община на
8.02.2021 г. под № 412: Георги Венциславов Апостолов с ЕГН 8112316668, живеещ в гр. София,
ул. Гребен планина № 14. Софийският районен
съд указва на бенефициерите възможността им
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
902
Силистренският окръжен съд обявява, че на
2.02.2021 г. е образувано гр. д. № 40/2021 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу
Мирослав Яворов Стоянов, ЕГН 8306015600, и
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Султанка Любомирова Стоянова, ЕГН 8312087954,
двамата с постоянен и нестоящ адрес: гр. Дулово,
община Дулово, област Силистра, ул. Първи май
№ 33, с правно основание по чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 280 329,21 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Яворов
Стоянов, ЕГН 8306015600, и Султанка Любомирова Стоянова, ЕГН 8312087954, с цена на иска
194 183,39 лв.:
– Сума общо в размер 194 183,39 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго
имущество парични преводи от трети лица.
На основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1
и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Мирослав Яворов
Стоянов, ЕГН 8306015600, с цена на иска 4000 лв.
– Сума в размер 4000 лв., представляваща равностойността на поземлен имот – частна общинска
собственост, с идентификатор № 24030.501.3081, в
урбанизирана територия по кадастралната карта
на гр. Дулово, област Силистра, ул. Първи май
№ 33, с площ 240 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект;
граници и съседи: 24030.501.3267, 24030.501.3092,
2 4 0 3 0. 501. 3 0 82 , 2 4 0 3 0.16.6 5, 2 4 0 3 0. 501. 3 0 83,
24030.16.62, 24030.501.1303, 24030.501.1305, явяващ
се прилежащ терен.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Мирослав Яворов
Стоянов, ЕГН 8306015600, с цена на иска 68 000 лв.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 24030.501.1701, намиращ се в г р. Дулово,
облас т Си л ис т ра, ул. С т ру ма № 8, с п лощ
548 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: нис
ко застрояване (до 10 м); стар идентификатор:
няма; номер по предходен план: 1701, парцел: 5;
граници и съседи: 24030.501.3282, 24030.501.3009,
24030.501.3277, 24030.501.1702, 24030.501.1703, ведно
с намиращите се в него сгради: сграда с идентификатор № 24030.501.1701.1, със застроена площ
131 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор
№ 24030.501.1701.2, със застроена площ 55 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж; сграда с идентификатор № 24030.501.1701.3,
със застроена площ 2 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: селскостопанска сграда. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 60 000 лв.
– Товарен автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, сив металик, рег. № СС5642МС,
р а м а № W 0 L 0 A H M 7 5 6 G 0 9 14 6 0 , д в и г а т е л
№ Z19DTH17096204, дата на първоначална регистрация – 8.06.2006 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 3000 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о дел „Транзит“, бял, рег. № СС 98 18 РВ, рама
№ WF0PXXBDFP2J35453, двигател № – без номер,
дата на първоначална регистрация – 5.06.2002 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер 5000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Мирослав
Яворов Стоянов, ЕГН 8306015600, с цена на иска
14 145,82 лв.:
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– Сума в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“,
рег. № СС6135РВ, рама № W0L0TGF7522077724,
двигател № Y20DTН17B37890, дата на първоначална регистрация – 29.03.2002 г., отчужден с
договор от 23.12.2014 г.
– Сума в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „316 И“, черен,
рег. № СС3907СА, рама № WBACA11080EL39958,
двигател № 164E102137373, дата на първоначална
регистрация – 2.10.1991 г., отчужден с договор от
4.12.2015 г.
– Сума в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Рено“, модел
„Меган Сценик“, червен, рег. № СС0669МС,
р а м а № V F 1 J A 0 F 0 51 59 9 2 0 4 5 , д в и г а т е л
№ К7MA702DC22715, дата на първоначална регистрация – 27.02.1997 г., отчужден с договор от
4.10.2018 г.
– Сума в размер 8145,82 лв., представляваща
вноски през 2012 г. и 2013 г. по разплащателна
сметка с IBAN № BG 70 UBBS 8002 1430 5643
10 в евро, с титуляр Мирослав Яворов Стоянов,
нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 21.06.2022 г. от 11,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен
съд по делото.
904
Софийският градски съд, гражданско отделение, I-7 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр. д. № 6640/2021 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу Михаил Куанг Динх, ЕГН 9204035586, с
постоянен адрес: с. Айдемир, община Силистра,
област Силистра, ж.к. Юг № 12, ет. 12, ап. 56,
с цена на иска в размер на 398 912,99 лв., както
следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаил Куанг Динх, ЕГН
9204035586, с цена на иска 165 600 лв.:
Недвижим имот – ателие № 2, намиращо се
на трети жилищен етаж, кота +6,32 м, в „Жилищна сграда с кафе-сладкарница и подземни
гаражи“, със застроена площ 34,17 кв. м, при
граници и съседи: двор, общ коридор и стълбище, двор, апартамент № 4, ведно с 3,61 %
идеални части от общите части на сградата, с
обща застроена площ 42,32 кв. м, построена в
поземлен имот № 3388 от кв. 111а по плана на
гр. София, местност Студентски град, с площ
съгласно ск ица № СК-94-382/17.12.2015 г. от
433 кв. м, отреден за УПИ V-3388, при граници
и съседи на имота съгласно скица: УПИ I – отреден за образование – общественообслужващи
функции на ВУЗ, УПИ IV – отреден за КОО
и улица, представляващ съгласно документ за
собственост част от нива с площ 5334 кв. м,
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намираща се в ОЗРПК на гр. София, местност
Студентски град, в землището на Драгалевци, в
местността Лисичи дупки, съставляваща имот
№ 758, в кад. лист № 6 от кадастрален план,
изработен 1939 г., при съседи по документ за
цялата нива: Елена Спасова Игнатова, Иван Лазаров, Игнат К. Тренин, Васил Георгиев Сариен,
съгласно одобрен на 23.07.2015 г. от Столичната
община – Направление „Архитектура и градоустройство“, инвестиционен проект и издадено
Разрешение за строеж № 168 от 17.08.2015 г. на
НАГ при Столичната община. Недвижимият
имот е придобит с нотариален акт № 79, том VII,
рег. № 8118, дело № 1122/31.08.2016 г., вписан в
СВ – София, с вх. рег. № 54173/31.08.2016 г., акт
№ 123, том 126, дело № 39520/2016 г. Същият
е собственост на Михаил Куанг Динх, ЕГН
9204035586, и подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. Пазарна стойност
към настоящия момент: 82 800 лв.
Недвижим имот – ателие № 1, намиращо се
на втори етаж, на кота + 3,46 м, със застроена
площ 34,17 кв. м, при съседи: от изток – паркинг,
от юг – апартамент № 2, от запад – стълбище, от
север – паркинг, заедно с 3,61 % идеални части от
общите части на сградата, равняващи се на 8,15
кв. м, както и заедно с 2,89 % идеални части от
правото на строеж, в „Жилищна сграда с кафесладкарница и подземни гаражи“, построена в
УПИ V-3388, в кв. 111 по плана на гр. София,
местност Студентски град, с графично изчислена
площ 433 кв. м, при съседи съгласно скица: УПИ
I – отреден за образование – общественообслужващи функции на ВУЗ, УПИ IV – отреден за
КОО и улица, представляващ съгласно документ
за собственост част от нива с площ 5334 кв. м,
намираща се в ОЗРПК на гр. София, местност
Студентски град, в землището на Драгалевци, в
местността Лисичи дупки, съставляваща имот
№ 758, в кад. лист № 6 от кадастрален план, изработен 1939 г., при съседи по документ за цялата
нива: Елена Спасова Игнатова, Иван Лазаров,
Игнат К. Тренин, Васил Георгиев Сариен. Недвижимият имот е придобит с нотариален акт № 20,
том I, рег. № 205, дело № 16/19.01.2017 г., вписан
в СВ – София, с вх. рег. № 1682/19.01.2017 г., акт
№ 41, том III, дело № 946/2017 г. Същият е собственост на Михаил Куанг Динх, ЕГН 9204035586,
и подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ. Пазарна стойност към настоящия
момент: 82 800 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаил Куанг Динх,
ЕГН 9204035586, с цена на иска 233 312,99 лв.:
– сумата в размер на 791,22 лв., представ
ляваща получени парични средства от трети
лица чрез системата Money Gram в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– сумата в общ размер на 3790,73 лв., представляваща левовата равностойност на 1938,17
евро, внесени от титуляря по сметка с IBAN
BG70 T T BB94 0 0152 6 4 6 6 6 89 в „С Ж Е кс п р е с банк“ – АД;
– сумата в общ размер на 200 лв., представ
ляваща левовата равностойност на 102,20 евро,
получени парични средства от трети лица по
сметка с IBAN BG70TTBB94001526466689 в „СЖ
Експресбанк“ – АД;
– су мата в общ размер на 20 864,50 лв.,
представляваща вноски от титуляря по сметка
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с IBAN BG70TTBB94001526466689 в „Прокредит
Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 4470 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN BG70TTBB94001526466689, в
„Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 48,45 лв., представляваща
получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 29,24 лв., представляваща
получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 3324 лв., представляваща
получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 3201,23 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 7001,78 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 4000,32 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 3002,43 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер на 5692,05 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 3751,56 лв., представ
ляваща преведени суми чрез виртуална карта
по сметка с IBAN BG32PRCB92301037166110 в
„Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 2949 лв., представ
ляваща вноски от титуляря по сметка с IBAN
BG26PRCB92304037166116 в „Прокредит Банк
(България)“ – ЕАД.
– сумата в размер на 718,97 лв., представляваща получени парични средства (печалба) от трети
лица по сметка с IBAN BG26PRCB92304037166116
в „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 25 129,30 лв., представляваща вноски от титуляря по сметка с IBAN
BG28STSA93000018751335 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 40 127,80 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица по сметка с IBAN BG28STSA930000 3 8751335
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 23 470,49 лв., представляваща преведени суми чрез виртуална карта
по сметка с IBAN BG28STSA93000018751335 в
„Банка ДСК“ – ЕАД;
– су мата в общ размер на 11 582,77 лв.,
представляваща полу чени парични средства
(печалба) от трети лица по сметка с IBA N
BG28STSA93000018751335 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 26 158 лв., представляваща получени парични средства (печалба)
от трети лица чрез „Изипей“ – АД;
– сумата в общ размер на 445 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
чрез „Изипей“ – АД;
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– сумата в общ размер на 8805,41 лв., представляваща преведени суми чрез „Изипей“ – АД, с
виртуална карта;
– сумата в общ размер на 6855,70 лв., представляваща преведени суми чрез „Изипей“ – АД,
на трети лица;
– сумата в общ размер на 25 755 лв., преведена
чрез „Изипей“ – АД, за онлайн залози;
– сумата в общ размер на 1148,04 лв., преведена
чрез „Изипей“ – АД, към търговци за плащане
на стоки за лични нужди над размера по НСИ.
Съгласно определение от 3.12.2021 г. по гр. д.
№ 6640/2021 г. по описа на СГС, ГО, I-7 състав,
трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на
отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС в двумесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
Гражданско дело № 6640/2021 г. по описа на
СГС, ГО, I-7 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.05.2022 г. от 10 ч.
877
Софийският градски съд съобщава, че е
образувано гр.д. № 11074/2020 г. на ГО, І-18
състав, по искова молба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за
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отнемане на незаконно придобитото имущество
на 15.10.2020 г., с правно основание чл. 153 и
сл. от ЗПКОНПИ – за отнемане на им у щество от Снежанка Димитрова Стоенчева, ЕГН
4812087195, от София, ул. Тайга № 1б, вх. Д,
ет. 6, ап. 83, с цена на иска 75 863,90 лв., както
следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата от 65 071,45 лв., за която се твърди,
че представлява средства от престъпна дейност,
както и сумата от 10 792,45 лв. – погасителни
вноски по кредит.
Всички заинтересовани лица могат да предя-
вят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок от публикуването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да
направят това чрез писмена молба, която да
подадат в регистратурата на СГС, като в нея
впишат номера на настоящото дело – г р. д.
№ 11074/2020 г. на СГС, гражданско отделение,
І-18 състав, и конкретно посочат срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
имат претенции.
Датата на първото открито съдебно заседание
е определена за 26.05.2022 г. от 11 ч.
863
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