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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
трансплантация, приет с Постановление № 34
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 8, ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „2“.
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“.“
§ 3. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Дирекция „Регистри, информация,
контрол и развитие на трансплантацията“:
1. поддържа публичния и служебния регистър
на агенцията, като събира, обработва, анализира и съхранява информацията в регистрите в
съответствие с действащите нормативни актове;
2. осигурява защита на личните данни,
включени в служебния регистър на агенцията;
3. осигурява достъп до публичния регистър
при условията и по реда на Закона за достъп
до обществената информация;
4. осигурява достъп на гражданите до служебния регистър в случаите по чл. 39, ал. 4 от
Закона за трансплантация на органи, тъкани
и клетки;
5. организира дейността по осигуряване на
непрекъснат достъп на оторизирани лица до
служебния регистър на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани
и клетки след смъртта;
6. осигурява възможност за проследяване от
донора до реципиента на всички органи, тъкани
и клетки и влизащите в контакт с тях материали
и продукти, които се осигуряват, обработват,
преработват, съхраняват или предоставят на
територията на Република България;
7. осигурява възможност за проследяване
от донора до реципиента на човешките яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, предназначени
за асистирана репродукция, и влизащите в
контакт с тях материали и продукти, които се
осигуряват, обработват, преработват, съхраняват
или предоставят на територията на Република
България;
8. организира разпределянето на осигурените за трансплантация органи в съответствие с
действащите нормативни актове и медицински
стандарти;

9. подготвя проекти на медицински стандарти
за трансплантация на органи, тъкани и клетки
и за подбор на донори и реципиенти;
10. организира дейностите по внос и износ
на органи, тъкани и клетки;
11. осъществява контрол върху разпределянето на тъканите и клетките;
12. контролира, координира и анализира дейността на лечебните заведения по осигуряване и
трансплантация на органи, което задължително
включва и анализ на получената от лечебните
заведения информация за резултатите от извършените трансплантации;
13. прави мотивирани предложения до изпълнителния директор за издаване и промяна
на удостоверения по чл. 40, ал. 1, т. 11 и чл. 47,
т. 12 от Закона за лечебните заведения;
14. контролира, координира и анализира
дейността на лечебните заведения по експертиза,
вземане, изследване, обработка, преработка,
съхраняване, транспортиране и разпределяне на тъкани и клетки и прави мотивирани
предложения до изпълнителния директор за
издаване, промяна или отнемане на разрешения
по чл. 51а от Закона за лечебните заведения;
15. контролира дейностите по осигуряване на
качество и безопасност на тъканите и клетките,
предназначени за трансплантация;
16. контролира дейностите по вземане,
поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на човешките яйцеклетки,
сперматозоиди и зиготи, предназначени за
асистираната репродукция, и по осигуряване
на тяхното качество и безопасност;
17. следи за съответствието на договорите
по чл. 17 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки със закона и изготвя
мотивирани предложения до изпълнителния
директор за одобряването и регистрацията им;
18. участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми,
международни проекти, анализи и прогнози в
областта на донорството и трансплантацията;
19. организира дейности, свързани с повишаването на професионалната квалификация
на координаторите по донорство, на лицата по
чл. 15г ЗТОТК и на специалистите от областта
на донорството и трансплантацията;
20. следи промените в законодателството на
Европейските общности в областта на донорството и трансплантацията и прави предложения
до изпълнителния директор за хармонизиране
на българското законодателство с европейското
право в областта на донорството и трансплантацията;
21. подпомага осъществяването на връзки с
обществеността в разработването на национални
кампании и програми за обществена промоция
на донорството и трансплантацията;
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22. подготвя на всеки 3 години отчет до
Европейската комисия относно извършените
в Република България дейности по популяризиране и насърчаване на доброволното и
безвъзмездното даряване на тъкани и клетки;
23. подготвя на всеки 3 години доклад до
Европейската комисия относно извършваните
дейности по осигуряване на качество и безопасност при експертизата, вземането, обработката,
преработката, етикетирането, съхраняването,
присаждането, контрола и проведените инспекции.“
§ 4. Член 17 се отменя.
§ 5. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор със заповед
определя организацията на работа, както и
екипите на разположение извън работното
време по ал. 1.“
§ 6. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Изпълнителният директор със заповед определя приемното време за граждани.“
§ 7. Приложението към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Изпълнителната
агенция по трансплантация – 35 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирек ци я „А дминист ративноправно и
стопанско обслужване“
Специализирана администрация
дирекция „Регистри, информация, контрол
и развитие на трансплантацията“

937

1
1
1
6
6
26
26“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

РЕШЕНИЕ № 44

ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – кварц-каолинова суровина – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, от находище „Балабана“ в землищата на с. Полковник Таслаково,
с. Грънчарово и с. Секулово, община Дулово,
област Силистра
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и във връзка с § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.)
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства –
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина,
представляваща изключителна държавна собственост, от находище „Балабана“ – „Западно
гнездо“ и „Източно гнездо“, в землищата на
с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с.
Секулово, община Дулово, област Силистра,
който се извършва със средства на концесионера и на негов риск. Площта, покриваща
находището, е 570 937 кв. м. Находището се
индивидуализира, както следва:
1.1. „Западно гнездо“ с площ 149 314 кв. м
(149,3 дка), индивидуализирано с координатите
на точки от № 146 до 281 съгласно координатен
регистър в координатна система „1970 г.“, и
1.2. „Източно гнездо“ с площ 421 623 кв. м
(421,6 дка), индивидуализирано с координатите
на точки от № 1 до 145 съгласно координатен
регистър в координатна система „1970 г.“.
2. Определя концесионна площ в размер
2,56 кв. км (2562 дка), включваща площта
на находището и необходимите площи за
осъществяване на дейността по концесията,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до 7 в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението. Концесионерът няма
право да извършва търсене, проучване и добив
на подземни богатства в предоставената му допълнителна площ, освен ако получи специално
разрешение или концесия за това при условията
и по реда на действащото законодателство.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Каолин“ –
АД, гр. Сеново – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0215 от 30 ноември
2005 г.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от Държавния горски фонд,
земеделските земи, културни и исторически
паметници, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
от министъра на околната среда и водите на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка, изготвен въз основа на оценка за
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въздействието върху околната среда (в случай
че такава е необходима), както и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите
на план за управление на минните отпадъци.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични
стандарти.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изиск
ват задължителни подобрения в находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства, за
които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, както и допроучване
в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства, за които е предоставена концесията;
6.1.4. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията;
6.1.5. да придобие право на ползване върху
минните отпадъци от добива и първичната
преработка в съответствие със съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност за
бъдещото разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
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6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 4735 хил. лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната
сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, защитени със закон
територии, обекти, растителни и животински
видове, паметници на културата;
6.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на
всички или на част от дейностите по концесията, както и да приеме и търпи трети лица да
добиват подземни богатства от предоставения
обект;
6.2.7. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.8.1. тримесечни отчети за добитите количества кварц-каолинова суровина, реализираните сделки и среднопретеглените продажни цени
по оперативни данни за съответния период до 15
дни след изтичане на съответното тримесечие;
6.2.8.2. окончателен годишен отчет за добитите количества кварц-каолинова суровина,
реализираните сделки и среднопретеглените
продажни цени за съответната година до 15
януари на следващата година;
6.2.8.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка
и за изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
6.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и от рекултивация на засегнатите земи;
6.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.10. да извърши техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи за своя
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сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 6.2.4.4 и в концесионния договор;
6.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията –
право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения по това
решение и по договора, както и при нарушаване
условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 40 000 лв.;
гаранцията се представя в двумесечен срок от
сключването на концесионния договор;
8.1.2. за втората и третата година от срока
на концесията – банковата гаранция е в размер
40 000 лв. и се представя на концедента до
31 януари на съответната календарна година;
8.1.3. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
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8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, както следва:
9.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на базата на неконтролирани
сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
9.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,82 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.3. Концесионерът внася минимално годишно концесионно плащане на база 105 000 тона
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство по т. 9.2.
9.4. Концесионното плащане се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до
15 дни след изтичане на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на находището, но не по-късно от една година от
сключването на концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
12. На основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства министърът на
икономиката, енергетиката и туризма внася
по бюджета на община Дулово, област Силистра, при условията и в сроковете по т. 9.4
30 на сто от внесеното от концесионера концесионно плащане.
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13. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 9.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Каолин“ – АД, гр. Сеново, в едномесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да представлява държавата по съдебните
дела, свързани с изпълнението на концесионния
договор, включително да предявява вземанията
на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координати на точки на концесионна площ
на находище „Балабана“
№ на
точка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
889

Y (м)

X (м)

9 579 285.3
9 581 211.1
9 581 322.4
9 580 478.3
9 580 428.2
9 580 003.8
9 579 212.0

4 744 465.0
4 744 449.4
4 743 311.7
4 743 226.6
4 742 928.2
4 742 982.5
4 743 531.8

РЕШЕНИЕ № 46

ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити, за металургията и за пътно
покритие, от на ходище „Миа л“, община
Мирково, Софийска област
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индус-
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триални минерали – доломити, за металургията
и за пътно покритие, от находище „Миал“,
община Мирково, Софийска област, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск. Площта, покриваща находището, е
с размер 0,162 кв. км и е индивидуализирана с
координатите на точки на контура на запасите
от № 1 до № 8 съгласно координатен регистър
в координатна система „1970 г.“.
2. Определя концесионна площ с размер
0,217 кв. км, включваща площта, покриваща
находище „Миал“, и необходимата площ за
осъществяване на дейността по концесията.
Концесионната площ е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 7 в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Концесионерът няма право да извършва търсене, проучване и добив на подземни
богатства в предоставената му концесионна
площ извън площта на находището, освен ако
получи специално разрешение или концесия за
това при условията и по реда на действащото
законодателство.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Определя за концесионер „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, титуляр на Удостоверение за
търговско откритие № 0376 от 26 септември
2008 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, защитените
със закон територии и обекти, правата върху
земите – държавен горски фонд, и земеделските земи, културни и исторически паметници,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
6.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра
на околната среда и водите на цялостен работен
проект за добив и първична преработка, както
и след влязло в сила положително решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС,
оценка за съвместимост съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
с предмета и целите на защитените зони и след
утвърждаване от министъра на околната среда
и водите на план за управление на отпадъците.
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6.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични
стандарти.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства, за
които е предоставена концесията;
7.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства, за които
е предоставена концесията;
7.1.4. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и с
министъра на околната среда и водите;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.2. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
7.2.1.3. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
7.2.1.4. извлича оптимално запасите при
добива им от земните недра и съдържащите
се в тях полезни компоненти при първичната
им преработка;
7.2.1.5. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
7.2.1.6. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на паметниците на културата;
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7.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 780 000 лв.;
7.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по ред,
определени в концесионния договор, за всяко
обстоятелство, което може да създаде опасност
за националната сигурност и отбраната на
страната, за околната среда, за безопасността и
здравето на населението, както и от разрушаване или увреждане на паметници на културата;
7.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението
на всички или на част от дейностите по концесията, както и да приеме и да търпи трети
лица да добиват подземни богатства от предоставения обект;
7.2.7. да съставя и води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за
проверка в съответствие с условията на сключения договор;
7.2.8. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.8.1. тримесечни отчети за добитите количества доломити, реализираните сделки и
среднопретеглените продажни цени по оперативни данни за съответния период;
7.2.8.2. окончателен годишен отчет за добитите количества доломити, реализираните
сделки и среднопретеглените продажни цени
за съответната година;
7.2.8.3. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година;
7.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
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7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.10. да извърши техническа ликвидация
и рекултивация за своя сметка при условия и
в срокове, определени в одобрения проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по това решение и по
договора, както и при нарушаване условията
на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 11 000 лв. и
се представя в двумесечен срок от сключването
на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 30 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
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9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за
съответния период, както следва:
10.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на базата на неконтролирани
сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
10.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,39 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2008 г.
10.3. Минималният размер на годишното
концесионно плащане не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 79 024
тона доломити и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство по т. 10.2.
10.4. В случай че като крайни продукти се
реализират строителни материали, се заплаща
концесионно възнаграждение, което се изчислява при спазване изискванията на чл. 1, ал. 1,
т. 1 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение
за добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, в размер 7 на сто от
среднопретеглената продажна цена за съответния период, но не по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
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10.5. Концесионното плащане се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичането на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно
плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
11. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 24 месеца от
сключването на концесионния договор.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася по бюджета на община
Мирково, Софийска област, 30 на сто от внесеното от концесионера концесионно плащане.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Челопеч Майнинг“ –
ЕАД, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Списък на координатите на граничните точки
на концесионната площ
№ на
точка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
938

X (Север)

Y (Изток)

4 599 470.5
4 599 430.0
4 599 148.8
4 599 105.4
4 599 151.4
4 599 548.6
4 599 642.8

8 552 904.6
8 552 924.7
8 552 986.6
8 552 928.4
8 552 489.8
8 552 394.7
8 552 486.8
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2

от 25 януари 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт „Кардиология“
съгласно приложението.
(2) Дейността по кардиология се осъществява
при спазване на стандарта по ал. 1 от всички
лечебни заведения, които я извършват.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: Б. Нанев
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО
КАРДИОЛОГИЯ
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Основна характеристика на медицинската специалност „Кардиология“
1. Дефиниция, основна цел и задачи на медицинската специалност „Кардиология“
1.1. Кардиологията е научна дисциплина и
самостоятелна медицинска специалност със специфична многокомпонентност и методология. Тя
въвежда познание за сърдечно-съдовата дейност
на човека в норма и при патология като част от
познанието за вътрешните болести. Медицинската
специалност „Кардиология“ може да бъде практикувана в лечебни заведения за извънболнична и в
такива за болнична медицинска помощ.
1.2. Основната цел на специалността „Кардио
логия“ е насочена към осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране на хода на
болестта и прилагане на качествено специфично
терапевтично поведение и лечение при пациентите
със сърдечно-съдови заболявания.
1.3. Задачите на медицинската специалност
„Кардиология“ са свързани с изучаване на патофизиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите
болести, осъществяване на диагностични процедури, медикаментозно и интервенционално лечение,
профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести на сърцето и съдовете, подготовка
на пациенти за сърдечна операция и овладяване
на специфичните медицински проблеми, свързани
с това състояние, разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения при пациенти с кардиологични или с други извънсърдечни заболявания,
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експертизна дейност. Кардиологията е медицинска
специалност, която се развива изключително бързо
в посока към прилагане на високотехнологични
и инвазивни методи за лечение.
1.4. Създаването и внедряването на стандарт
по кардиология в медицинската практика е от
изключителна важност за осигуряването на адекватна кардиологична помощ за пациентите, за
повишаване, поддържане и контрол на качеството
в диагностичната, лечебната и профилактична кардиологична дейност, а също така и за постигането
на положителни крайни икономически резултати
от тези дейности.
1.5. Този стандарт се отнася за кардиологичните
дейности, осъществявани по отношение на пациенти над 18-годишна възраст. За пациентите под
18-годишна възраст са приложими изискванията,
определени с медицинските стандарти по детски
болести и детска кардиология.
2. Дефиниране на задължителните ключови
елементи на профилактичната и диагностичнолечебната дейност в областта на кардиологията
2.1. Ключови елементи на профилактичната дейност в областта на кардиологията са: 1) първична
профилактика (оценка на нивото на сърдечно-съдов
риск при здрави индивиди), която се извършва
главно от лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ; 2) вторична
профилактика (за пациенти със сърдечно-съдови
заболявания), която се определя и извършва както
от заведения за извънболнична, така и от заведения
за болнична медицинска помощ, и 3) рехабилитация, извършвана в заведения за физикална и
рехабилитационна медицина, които са в неразривна
функционална връзка с кардиологичните звена.
2.2. Ключови елементи на диагностично-лечебната дейност в областта на кардиологията са: 1)
физикално изследване на сърцето и съдовете; 2)
изграждане на диференциално-диагностичен план;
3) определяне на необходимостта от използване
на допълнителни диагностични неинвазивни и/
или инвазивни (интервенционални) методи и
интерпретация на получените резултати; 4) периодична оценка на нивото на глобалния индивидуален сърдечно-съдов риск; 5) определяне на
индивидуално медикаментозно и/или инвазивно
(интервенционално) лечение, чиято основна цел е
удължаване живота на пациента и/или поддържане
на добро качество на живота му.
2.3. Профилактичните и лечебно-диагностичните дейности в областта на кардиологията се
осъществяват при спазване на въведените с този
стандарт задължителни изисквания за лечебните
заведения за извънболнична медицинска помощ и
за структурните звена на лечебните заведения за
болнична медицинска помощ, в които се оказва
кардиологична такава – звената по обща кардиология, интензивно лечение в кардиологията
и неинвазивна диагностика в кардиологията, а
също и за незадължителните структурни звена
на болничните лечебни заведения за оказване на
кардиологична помощ – звената за инвазивна
кардиология, електрокардиостимулация, инвазивна електрофизиология и за рехабилитационни
дейности при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
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2.4. Всички профилактични и лечебно-диагностични дейности се подчиняват и на алгоритмите за
добра клинична практика, възприети в документите
на Дружеството на кардиолозите в България и на
Европейското кардиологично дружество, както и
на съвместните документи между Европейското
кардиологично дружество и Американската асоциация по кардиология.
2.5. Профилактичната, диагностичната и лечебната дейност в областта на кардиологията се
осъществяват с помощта на високотехнологична
апаратура и медицински изделия, отговарящи на
съвременните изисквания за качество и безопасност и несъздаващи допълнителен риск за пациентите. Медицинските специалисти задължително
се обучават за работа с апаратурата и изделията.
Използваната апаратура подлежи на редовен технически контрол за изправност, като се осигурява
регистриране и анализиране на резултатите.
3. Изисквания за професионална компетентност
за практикуване на специалността „Кардиология“ в
извънболничната и болничната медицинска помощ
3.1. Дейности в областта на медицинската специалност по кардиология могат да осъществяват
лекари с призната специалност по кардиология,
които притежават съответните теоретични познания, практически опит и умения.
3.2. Придобиването на специалността „Кардиология“ се осъществява по реда на Закона за
здравето и Наредба № 34 от 2007 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г. и
бр. 55 от 2008 г.) и в изпълнение на утвърждавани
от министъра на здравеопазването програми за
обучение на лекари-кардиолози. Програмите са
ориентирани към осъществяване на обучение за
осигуряване на висококвалифицирани кардиолози
с добри практически умения.
3.3. Поддържането на квалификацията на
специалистите-кардиолози се гарантира чрез
придобиване на професионална квалификация за
извършване на високоспециализирани или специфични дейности в областта на кардиологията при
спазване реда и условията на Наредба № 34 от
2007 г. за придобиване на специалност в системата
на здравеопазването, както и посредством участие
в провежданото от БЛС продължаващо обучение
и успешно полагане на финален тест със срок на
валидност не повече от 5 години.
3.4. Неинвазивните високоспециализирани
диагностични процедури велоергометрия, 24-часов холтер мониториране на сърдечен ритъм и
артериално налягане, процедурите, съставляващи
базовото ниво в ехокардиографията, както и оценка
на получените резултати могат да се извършват от
лекари с призната специалност по кардиология.
3.5. За извършване на високоспециализирани
дейности в кардиологията се изисква допълнителна
професионална квалификация, удостоверена със
съответно свидетелство за придобиването є по
реда на Наредба № 34 от 2007 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването. Професионалната квалификация е очертана
конкретно в отделните части на стандарта, посветени на изискванията за осъществяване на
съответните високоспециализирани дейности.
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Високоспециализирани дейности в кардиологията
са: 1) дейностите, съставляващи експертно ниво
в ехокардиографията (експертна ехокардиография); 2) инвазивната кардиология (инвазивна/
интервенционална диагностика и лечение); 3)
постоянната кардиостимулация; 4) инвазивната
електрофизиология (инвазивна/интервенционална
електрофизиологична диагностика и лечение).
4. Гранични области на специалността „Кардио
логия“ – интердисциплинарни аспекти
4.1. Специфичните дейности по обслужване
на пациенти със сърдечно-съдови заболявания
съдържат елементи и на други медицински специалности и области на клиничната медицина извън
кардиологията, което прави дейността на кардиолога интердисциплинарна, без да е необходимо
да се покриват изцяло стандартите по отделните
медицински специалности, а именно:
4.1.1. хирургия;
4.1.2. образна диагностика;
4.1.3. анестезия и интензивно лечение;
4.1.4. физикална и рехабилитационна медицина;
4.1.5. ендокринология;
4.1.6. пулмология;
4.1.7. неврология.
Този стандарт по кардиология не изменя и не
допълва, нито измества стандартите в областта
на посочените в т. 4.1 медицински специалности.
Глава 2. Обем на кардиологичната дейност,
осъществявана в лечебните заведения за извънболнична и в тези за болнична медицинска помощ
1. Осъществяване на специалността „Кардиология“ в извънболнични условия
1.1. Специалността „Кардиология“ в извънболнични условия се осъществява в лечебни заведения
за специализирана извънболнична медицинска
помощ, регистрирани съгласно изискванията на
Закона за лечебните заведения.
1.2. В извънболнични условия се извършват
следните дейности:
1.2.1. профилактични мероприятия съгласно
действащи в страната програми за профилактика
на сърдечно-съдовите заболявания;
1.2.2. прегледи и консултации с цел диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания;
1.2.3. високоспециализирани дейности:
1.2.3.1. неинвазивни диагностични изследвания
на сърдечно-съдови заболявания и разчитането
им; необходимата квалификация на лекарите за
извършване на посочените дейности се определя
съобразно раздел І, глава 1, т. 3.4 и 3.5 от този
стандарт;
1.2.3.2. диагностика и профилактика на имплантирани кардиостимулатори, кардиовертердефибрилатори и устройства за ресинхронизираща
терапия; необходимата квалификация на лекарите
за извършване на посочените дейности е определена
в раздел ІІ, глава 5, т. 5.1 от стандарта.
1.3. Лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ, в които се осъществяват
дейности в областта на кардиологията, осигуряват
непрекъснати функционални връзки с лечебни
заведения, предоставящи дейности в областта на
образната диагностика и клиничната лаборатория, а също и с болница с клиника/отделение по
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кардиология и с други лечебни заведения, които
осигуряват спешно и планово обслужване на болни
със сърдечно-съдови заболявания.
1.4. Лечебните заведения за извънболнична помощ, които осъществяват кардиологични дейности,
поддържат следната апаратура и консумативи:
1.4.1. минимално оборудване със: 1) апаратура – сертифициран многоканален ЕКГ апарат,
апарат за измерване на артериално налягане,
дефибрилатор, и 2) консумативи – контактен
гел, лепящи електроди за ЕКГ, шпатули, хартия
за ЕКГ, спринцовки;
1.4.2. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за извършване на високоспециализирани дейности:
1.4.2.1. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за извършване на неинвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система:
1) холтер монитор за непрекъснат 24-часов ЕКГ
запис; 2) холтер монитор за артериално налягане;
3) ехокардиограф за едноразмерна и двуразмерна
ехокардиография с възможности за черно-бял и
цветен доплер; 4) трансдюсери за ехокардиографско
изследване; 5) апаратура за извършване на стрес
натоварване: велоергометър или „бягаща пътека“;
6) консумативи – лепящи се електроди за ЕКГ
апарат, хартия за ЕКГ запис, хартия за регистрация
на ехокардиографски образи, принтер, контактен
гел, касети за холтер монитори, дефибрилатор;
1.4.2.2. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за диагноза и профилактика
на кардиостимулатори (за лечебни заведения, в
които се осъществява дейността кардиостимулация): 1) холтер ЕКГ за 24-часово мониториране; 2)
многоканален електрокардиограф; 3) програмери
според моделите кардиостимулатори с телеметричен контрол на параметрите и функциите на
стимулатора и с възможност за измерване на
прагови величини на пейсиране и сензиране на
стимулатора; 4) разчитане на холтер и ЕКГ от
паметта на имплантираното устройство, както
и последващото препрограмиране на основни
параметри; 5) тестери за контрол и измерване
на основна и магнитна честота на стимулатора,
пулсова ширина и АV период; 6) дефибрилатор,
7) монитор.
2. Осъществяване на специалността „Кардиология“ в болнични условия
2.1. Този стандарт изхожда от разбирането,
че едно от условията за осигуряване на високо
качество на осъществяваната активна кардиологична помощ в болничните лечебни заведения е
тя да бъде широкоспектърна предвид очертания
многокомпонентен характер на кардиологията.
Поради тези съображения стандартът прави опит
да въведе изискване за концентриране на цялостната кардиологична помощ.
2.2. По отношение на кардиологичните дейности,
извършвани в лечебните заведения за болнична
помощ, и поради многокомпонентността на кардиологичната медицинска специалност този стандарт
включва общи и специфични изисквания в областите на: общата кардиология; интензивното лечение
в кардиологията; неинвазивната диагностика в
кардиологията; инвазивната (интервенционална)
кардиология; кардиостимулацията; инвазивната
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електрофизиология; рехабилитационната дейност в
кардиологията (приложим е и медицинският стандарт по физикална и рехабилитационна медицина).
2.3. Лечебно заведение за болнична помощ,
получило разрешение от министъра на здравеопазването по реда на чл. 48 от Закона за лечебните
заведения като многопрофилна болница за активно
лечение, в т. ч. и по отношение на специалността
„Кардиология“, или като специализирана болница
за активно лечение в областта на кардиологията,
може да осъществява кардиологични дейности,
както следва:
2.3.1. многопрофилна болница за активно лечение – в самостоятелна клиника/отделение по
кардиология или като част от болнична структура – отделение/сектор съответно към клиника/
отделение в областта на вътрешните болести или
на друга медицинска специалност;
2.3.2. специализирана болница за активно лечение – в звената, съставляващи самостоятелна
клиника/отделение по кардиология на болницата.
2.4. Самостоятелната клиника/отделение по
кардиология е основна структурна единица на
болничната медицинска помощ в областта на
кардиологията, университетска или неуниверситетска структура, определена съобразно принципите
на Националната здравна карта, и се състои от
следните задължителни структурни звена, осигуряващи минималния необходим обем дейности и
оборудване за качествена диагностика, лечение и
здравни грижи:
2.4.1. общо кардиологично отделение/сектор
с легла;
2.4.2. отделение/сектор за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и
контрол върху критични нарушения на хемодинамиката (максимум 10 легла и минимум 6 легла);
2.4.3. отделение/сектор за неинвазивна диагностика без легла (ехокардиография, холтер
мониториране, велоергометрия (тредмил);
2.4.4. приемно-консултативни и диагностични
кабинети.
2.5. Болницата може да разкрие и следните
структурни звена като допълнително условие за
развитие към по-високо качество в кардиологията:
2.5.1. отделение/сектор без легла за инвазивна
кардиология (инвазивна/интервенционална диагностика и лечение);
2.5.2. отделение/сектор без легла за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение;
2.5.3. отделение/сектор без легла за инвазивна
електрофизиология (инвазивна/интервенционална
електрофизиологична диагностика и лечение на
ритъмни и проводни нарушения);
2.5.4. отделение/сектор за физикална и рехабилитационна медицина (териториално може
да бъде разположено във или извън сградата на
болничното заведение).
2.6. Отделението, съответно секторът по кардиология към клиника, съответно отделение в
областта на вътрешните болести или на друга
медицинска специалност, се състои от следните
задължителни структурни звена за осигуряване на
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минималния необходим обем дейности и здравни
грижи или съответно осъществява задължително
следните дейности на:
2.6.1. общ кардиологичен сектор с легла (минимум 10 легла);
2.6.2. легла за интензивно лечение (разположени на територията на отделение за интензивно
лечение на вътрешните болести и функциониращи
при условията, посочени в медицинския стандарт
по анестезия и интензивно лечение);
2.6.3. сектор за неинвазивна диагностика на
сърдечно-съдовите заболявания (без легла) с
възможности за извършване на следния минимум от диагностични методи: ехокардиография,
холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално налягане, оборудване за провеждане на
натоварване – велоергометър/„бягаща пътека“,
електрокардиография.
2.7. Лечебните заведения за болнична помощ, в
които се осъществяват дейности по специалността
„Кардиология“, се категоризират, както следва:
2.7.1. ниво І – когато в болницата е създадено
отделение/сектор по кардиология, съответно към
клиника/отделение в областта на вътрешните болести или на друга медицинска специалност, и в
така създадената болнична структура са разкрити
задължителните структурни звена или се осъществяват дейностите по т. 2.6;
2.7.2. ниво ІІ – когато в многопрофилна или
специализирана болница е създадена самостоятелна клиника/отделение по кардиология с всички
задължителни структурни звена, посочени в т. 2.4;
2.7.3. ниво ІІІ – когато в многопрофилна или
специализирана болница е създадена самостоятелна клиника/отделение по кардиология с всички
задължителни структурни звена, посочени в т. 2.4,
и с незадължителните структурни звена, посочени
в т. 2.5.1 и 2.5.2.
2.8. Лечебните заведения от нива ІІ и ІІІ могат
да осъществяват обучение по специалността „Кардиология“ при условията и по реда на Наредба
№ 34 от 2007 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването и при спазване
на изискванията на раздел ІІІ от този стандарт.
3. Основни архитектурни и териториални връзки
между местата за осъществяване на медицинската
специалност „Кардиология“ и останалите звена на
лечебното заведение
3.1. Болничните звена по обща кардиология,
инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика
и за кардиологично интензивно лечение са разположени в непосредствена близост и са свързани
чрез непрекъснати 24-часови териториални и комуникационни връзки, осигурени от болничното
заведение.
3.2. На самостоятелната клиника/отделение
по кардиология, както и на отделението/сектора
по кардиология като част от клиника/отделение
по вътрешни болести или друга медицинска специалност е осигурена непрекъснато възможност
за осъществяване на връзка с останалите звена в
болницата, особено със звената по анестезия и интензивно лечение, образна диагностика, физикална
и рехабилитационна медицина, с лабораториите
за биохимични изследвания и хемостезиология и
с кръвна банка.

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

3.3. На самостоятелната клиника/отделение по
кардиология задължително е осигурена възможност
за осъществяване на непрекъснати връзки с клиники/отделения по съдова и сърдечна хирургия,
така че да се осигури възможно най-бърз достъп
до тези звена при необходимост от спешно хирургическо лечение.
3.4. Самостоятелната клиника/отделение по кардиология без структура за инвазивна кардиология,
както и отделението/секторът по кардиология като
част от клиника/отделение по вътрешни болести
или друга медицинска специалност са осигурени
с възможността да осъществяват непрекъснати
комуникационни връзки със:
3.4.1. самостоятелни клиники/отделения по
кардиология, притежаващи интервенционални
структури и с възможност за транспортиране на
пациентите до тях, като времето за транспорт до
самостоятелни клиники/отделения по кардиология
и техните интервенционални структури на пациенти
с остър миокарден инфаркт със СТ-елевация, които
подлежат на коронарна терапевтична интервенция
до 12-ия час от началото му, e препоръчително да
е не повече от 120 минути;
3.4.2. отделение за физикална и рехабилитационна медицина (което териториално може
да бъде разположено във или извън сградата на
болничното заведение).
РАЗДЕЛ ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – ИЗИСК
ВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА
КЛИНИКА/ ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ
Глава 1. Изисквания за общо кардиологично
отделение/сектор с легла в лечебни заведения
ниво II и III
1. Общи положения
Дейността на отделението/сектора е насочена
към хоспитализация на пациенти:
1.1. със сърдечно-съдови заболявания, които
подлежат на диагностични изследвания (неинвазивни и/или инвазивни) и/или на лечение (медикаментозно, интервенционално, хирургическо);
1.2. за наблюдение след инвазивни (интервенционални) процедури;
1.3. след период на интензивно лечение по
повод на остри сърдечно-съдови усложнения и/
или след хирургическо лечение;
1.4. със сърдечно-съдови заболявания от други
извънкардиологични структури;
1.5. за рехабилитационни процедури.
2. Структура
Общото кардиологично отделение/сектор се
състои от:
2.1. Стационарна зона (поради спецификата на
лечебния процес е препоръчително зоната да се
състои от не по-малко от 30 легла), чиито основни
функционални помещения са стаите за пациенти,
разположени в непосредствена териториална
близост с останалите структури на клиниката/
отделението по кардиология, и специално осигурен лесен достъп до структурите за инвазивни
изследвания и лечение и за интензивно лечение.
Стационарната зона трябва да е изградена при
спазване на следните условия:
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2.1.1. стаята за пациенти трябва да бъде с
минимална площ 8 кв.м, до нея трябва да има
достъп пряка дневна светлина, стаята трябва да
има пряка или непряка връзка със санитарен възел;
2.1.2. едно болнично легло в стаята за пациенти
трябва да има принадлежаща към него площ не
по-малка от 5 кв.м, болничните легла трябва да
са подвижни и между тях трябва да има пространство за действия на персонала, за движение на
пациентите и за манипулиране с инструментите и
материалите; минималната ширина на манипулационното пространство трябва да е 70 см;
2.1.3. всеки пациент трябва да разполага с лесен
достъп до санитарен възел, до комуникационна
система (интерком), до източник на енергия, локално осветление, до източник на кислород с маска.
2.2. Коридорите в общото отделение/сектор
по кардиология са от особено значение за придвижването на пациентите, за провеждането на
рехабилитационни процедури, те са зона, в която
е възможно да възникнат спешни ситуации, пораждащи необходимост от провеждане на реанимационни действия. Поради това е наложително
коридорите да бъдат оборудвани със специални
модули, които трябва да са решени така, че да
позволяват манипулиране с легла или подвижни
пациентски столове.
2.3. Други структурни единици, свързани с
дейността на специализирания персонал:
2.3.1. компютризирани работни кабинети за
лекарите;
2.3.2. кабинет за медицински секретар с място
за съхранение на текущия архив;
2.3.3. сестрински модул, с открит визуален
достъп до коридора и болничните стаи и комуникационна система с пациентите; включва също
и сестрински пост;
2.3.4. манипулационна стая;
2.3.5. сестринска сервизна стая със санитарни
възли за персонала; не се допуска да има общо
сервизно помещение за пациенти и за служители;
2.3.6. складови помещения – за складиране
на чисто бельо, стерилни материали, препарати
за чистене;
2.3.7. отделно помещение за складиране на
мръсно бельо, отпадъци, подлоги и уринатори с
възможност за почистването им;
2.3.8. стая(и) за съхраняване на документация, медикаменти и консумативи за медицински
проучвания;
2.3.9. семинарна зала, оборудвана с мултимедия
и компютър.
2.4. Структурни единици, свързани с лечебната
и социалната дейност при пациентите:
2.4.1. приемна за спешни случаи като част
от лечебното заведение – може да бъде решена
като набор от помещения, за да се осигури лесна
връзка с клиниката/отделението; състои се от
част за регистрация и категоризиране на болните, част за реанимационна и интензивна грижа с
площ 40 кв.м;
2.4.2. препоръчително е да има стаи и/или
кабинет за физиотерапия за пациенти, получаващи
рехабилитационни процедури, като не е задължи-
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телно стаите/кабинетът да бъдат териториална
част от стационара, допускат се стаи в отделени
обекти, обзаведени само за живеене;
2.4.3. препоръчително е да има дневна стая за
пациентите;
2.4.4. стая за покойници.
3. Изисквания за оборудване и консумативи
3.1. Специфично лечебно-диагностично медицинско оборудване:
3.1.1. сертифициран ЕКГ апарат (1 апарат на
20 легла), хартия за запис;
3.1.2. монитори за контрол на сърдечен ритъм,
артериално налягане и температура (1 монитор
на 6 легла);
3.1.3. апарати за измерване на артериално
налягане (всеки лекар);
3.1.4. оборудване за провеждане на реанимационни процедури в стационара на общата
клиника/отделение по кардиология и в спешната
приемна – дефибрилатор, интубационен набор,
количка за спешна помощ, инструментална количка, перфузори, инфузионни помпи, инфузионна
стойка; източник на кислород, вакуум;
3.1.5. комплект от инструменти за плеврална
и перикардна пункция;
3.1.6. санитарна количка за грижи за тежко
болни пациенти;
3.1.7. оборудване за рехабилитация съобразно
изискванията на медицинския стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
3.2. Сестрински пост със:
3.2.1. количка за раздаване на лекарства, количка за визитации, бюро тип „манипулационна“;
3.2.2. „манипулационна стая“ – спешен шкаф,
манипулационни колички, вградена каса за опиати,
стол за вземане на кръв от пациентите.
3.3. Друго оборудване:
3.3.1. пациентски столове за придвижване;
3.3.2. кресла за пациенти със сърдечна недостатъчност;
3.3.3. транспортна кушетка за пациентите;
3.3.4. оборудване на коридорите – подове с
антистатично покритие, изводи за електричество,
бърз и лесен достъп до оборудване за реанимационни процедури.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. количествената характеристика на лекарския състав трябва да осигурява нормално и
непрекъснато целодневно и целогодишно функциониране на самостоятелната клиника/отделение
при предвидената минимална норма за най-малък
брой легла – от 3 до 5 лекари на 30 легла;
4.1.2. количествената характеристика на лекарския състав трябва да осигурява нормално 24-часово функциониране на общото отделение/сектор
по кардиология; един лекар трябва да обслужва
максимално 10 легла; ако лекуващият лекар извършва и интервенционални процедури, той може
да обслужва максимално 6 легла; следобедните и
нощните смени, както и тези през почивните и
празничните дни се осигуряват съобразно натовареността, но не по-малко от един лекар на смяна;
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4.1.3. препоръчително е 75 % от лекарския състав, но не по-малко от 50 %, да притежава специалност по кардиология, лекарите без специалност
по кардиология, включително специализиращите
лекари, работят задължително под ръководството
на кардиолог:
4.1.3.1. по изключение, когато не може да се
изпълни условието на т. 4.1.3, се допуска част от
лекарите, за които се изисква специалност по
кардиология, да са започнали специализацията
си по кардиология;
4.1.4. началникът на клиниката по кардиология е хабилитирано лице в определената от
закона трудоспособна възраст, лекар с придобита
специалност по кардиология, назначен по реда
на Закона за лечебните заведения и Кодекса на
труда, с минимум 4 години стаж след придобиване
на специалността; изискванията, с изключение
на хабилитацията се отнасят и за началника на
отделение по кардиология;
4.1.5. началникът на общото отделение/сектор
е лекар с придобита специалност по кардиология,
назначен по реда на Закона за лечебните заведения
и Кодекса на труда, с минимум 4 години стаж по
специалността след придобиването є;
4.1.6. лекарите, извършващи високоспециализирани дейности в съответната област, трябва
да притежават и свидетелство за това съгласно
изискването на раздел І, глава първа, част 3, т. 3.5.
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – 1 с квалификация „бакалавър“, назначена по реда на Закона
за лечебните заведения и Кодекса на труда;
4.2.2. сестрински състав – оптимално е съотношението сестри:лекари – 2:1.
4.3. Други длъжности – медицински секретар,
санитари и друг помощен немедицински персонал, в зависимост от организацията на работа и
необходимостта.
5. Професионална дейност
5.1. Общи положения
5.1.1. професионалната дейност, осъществявана
от лекарите и другите медицински специалисти,
е насочена към лежащо болни спешни и планови пациенти с всички кардиологични остри или
изострени сърдечно-съдови заболявания, както и
към болни в периода след преодоляване на острата
фаза на съответното заболяване;
5.1.2. дейността се извършва непрекъснато 24
часа в денонощието; при необходимост се осигурява
до 30 минути явяване в клиниката/отделението
на лекар и/или сестра в извънработно време или
на външен консултант;
5.1.3. дейността се основава на правилата, посочени в алгоритмите за добра клинична практика,
които са задължителни за всяка кардиологична
клиника (базирани на ръководствата на Европейското кардиологично дружество или на съвместните
ръководства на това дружество и Американската
асоциация по кардиология).
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
5.2.1. клинични прегледи на пациента (физикално изследване), снемане на анамнеза, създаване
на диференциално-диагностичен план;
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5.2.2. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация,
определяне на кръвна група;
5.2.3. създаване на терапевтична схема, модифицирането є в съответствие с новите данни за
пациента и неговото състояние;
5.2.4. решение за извършване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната
диагноза и интерпретацията на данните;
5.2.5. изграждане рисковия профил на пациента
и създаване на конкретни мерки за провеждане на
вторична профилактика и рехабилитация;
5.2.6. извършване на ежедневни визитации;
5.2.7. ежедневно попълване на съответните медицински документи, отразяващи състоянието на
пациента, неговата терапия, получените данни от
инструменталните и лабораторните изследвания;
5.2.8. разясняване на пациента и неговите близки на необходимия диагностичен и лечебен план
и получаване на тяхното информирано съгласие
на базата на достатъчна информация относно
ползата и риска от предлаганите диагностични и
лечебни методи;
5.2.9. извършване на реанимационни действия
в случай на нужда от такива;
5.2.10. извършване на специализирани дейности
самостоятелно или под контрола на друг лекар;
5.2.11. осигуряване при необходимост на консултант от друга област на медицинската наука;
5.2.12. участие и представяне на трудни клинични
случаи за обсъждане пред персонала на общото
отделение, а също и на клиниката/отделението
по кардиология;
5.2.13. стриктно спазване на нормативно установените права на пациента;
5.2.14. контрол върху дейността на останалия
медицински и немедицински персонал в изпълнение
на назначените от лекаря манипулации и лечение.
5.3. Професионални дейности, осъществявани
от специалистите по здравни грижи:
5.3.1. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.3.2. работа с основните медикаменти, използвани в кардиологията;
5.3.3. познания за целите и техническите особености на инвазивните (интервенционалните)
процедури, подготовка на пациентите за извършване
на инвазивни (интервенционални) или хирургични
диагностични и/или лечебни процедури;
5.3.4. специализирани дейности за медицински
сестри в кардиологична клиника – извършване на
ЕКГ, спешни манипулации, работа с дефибрилатор,
помощни действия при реанимация.
6. Организация на дейността
6.1. Организацията на дейността на отделението
се подчинява на изискванията на общия правилник
за устройството, дейността и вътрешния ред на
болничното заведение.
6.2. В основата на организацията на отделението
е необходимо да залегнат правила, осигуряващи
максимална ефективност и безопасност за пациентите, базирани на ръководствата на Европейското/
Американското кардиологично дружество, утвърдени от Дружеството на кардиолозите в България.
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6.3. С оглед на потенциалните възможности за
възникване на усложнения, особено след извършване на интервенционални процедури, трябва да
се осигурят непрекъснати 24-часови връзки между
общото отделение и останалите звена на кардиологичната клиника/отделение, както и с болничните структури по образна диагностика, сърдечна
и/или съдова хирургия с цел осъществяване на
максимално ефективно и непрекъснато лечение
на пациентите. При липса на звена по образна
диагностика и по сърдечна и/или съдова хирургия
в болницата последната задължително осигурява
предварително спешния достъп на пациентите си
до тези звена на други лечебни заведения чрез
договор, който поддържа актуален. Договорът
трябва да осигурява максимално бърз достъп на
пациентите до структура по кардиохирургия, когато
тя не е разположена на територията на същото
лечебно заведение.
7. Критерии за качество на извършената дейност
7.1. Статистически показатели за лечебната
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителността на лечението, използваемостта
на леглата, смъртността и др.
7.2. Възникване на фатални или нефатални усложнения поради неспазване правилата на добрата
медицинска практика.
7.3. Процент на рехоспитализации.
7.4. Спазване на ръководствата/алгоритмите
за работа, приети от съответната кардиологична
клиника и препоръчани от Дружеството на кардиолозите в България.
7.5. Възникване на усложнения поради неспазване на правилата за добра медицинска практика
и по други причини.
7.6. Отчитане на процента на рехоспитализирани
пациенти спрямо общия им брой.
7.7. Оценка от пациенти чрез анкетни карти,
честота на писмени оплаквания към НЗОК и МЗ,
отзвук в медии.
Глава 2. Изисквания за отделение/сектор за
кардиологично интензивно лечение на сърдечносъдовите усложнения и контрол върху критични
нарушения в хемодинамиката с легла
1. Общи положения
1.1. Дейността на отделението/сектора за
интензивно лечение в кардиологията и контрол
върху критичните нарушения в хемодинамиката
е насочена към диагностика, лечение и контрол
при критични нарушения в жизненоважните
функции на организма, както и към диагностика,
наблюдение и лечение на заплашващи клинични
ситуации, пряко свързани с патологични нарушения
в сърдечно-съдовата система.
1.2. Дейността на отделението/сектора трябва
да бъде съобразена с изискванията на медицинския стандарт за анестезия и интензивно лечение.
1.3. Интензивното кардиологично лечение има
за цел да осигури непрекъсната и равностойна
дейност 24 часа в денонощието, непрекъсната
готовност за прием на пациенти, както и наблюдение, контрол и поддържане на основните
жизнени функции.
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1.4. Дейностите в интензивните кардиологични отделения/сектори изискват поддържане на
постоянна готовност за осъществяване на: мониториране на жизнените функции на пациентите
по време на интензивното лечение, извършване
на кардиопулмонална ресусцитация, интензивно
лечение в тесен смисъл.
2. Структура
2.1. Общи изисквания към мястото за осъществяване на дейността:
2.1.1. отделението/секторът за интензивно кардиологично лечение е разположено на специално
обособена територия в рамките на самостоятелната
клиника/отделение по кардиология с ограничен
достъп за немедицински лица;
2.1.2. при създаване на отделението/сектора
трябва да се има предвид принципа за близко териториално разположение до останалите структурни
звена на клиниката/отделението по кардиология
и особено до общото кардиологично отделение и
до звената за интервенционално лечение;
2.1.3. структурата за интензивно кардиологично
лечение трябва да има приоритетен достъп до
всички звена в болницата, свързани с нейната
дейност – звената за анестезия и интензивно
лечение, лабораторните звена, хирургическите
звена, звената за образна диагностика, звената за
неинвазивна образна диагностика.
2.2. Специфични елементи на структурата:
2.2.1. Централна зала, като:
2.2.1.1. залата разполага с централен контролен
пулт за лекари и сестри за директен визуален и
комуникационен контрол;
2.2.1.2. залата е изложена на пряка дневна
светлина;
2.2.1.3. площта на залата е най-малко 2,5 пъти
по-голяма от площта, заета от местата за провеждане на интензивно лечение (интензивните легла),
включително и принадлежащата към тях площ;
2.2.2. места за провеждане на интензивно лечение – интензивни легла, като:
2.2.2.1. максималният брой легла за оптимално
функциониране е 10, а минималният брой легла – 6;
2.2.2.2. разположението на леглата за интензивно кардиологично лечение трябва да осигурява
достъп до главата и шията на пациента, до прилежащата апаратура, до изводи на електрическа
и газова инсталация; свободната площ за преминаване между отделните места при провеждане
на интензивно лечение не може да е по-малка от
2,0 кв.м; площта, принадлежаща към леглото за
интензивно лечение, да не е по-малка от 10 кв.м;
2.2.3. манипулационно помещение;
2.2.4. лекарски кабинет;
2.2.5. санитарен възел за персонала, отделен
от този за пациентите;
2.2.6. други общи помещения – складове, кухненски бокс, помещение за апаратура, помещения
за обработка на материали.
3. Изисквания
3.1. Оборудване при интензивните легла:
3.1.1. леглата в отделението/сектора, които са
основното място за извършване на интензивно
лечение, трябва да са подвижни (на колела), с
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възможности за чупещи се сегменти, за движения
нагоре-надолу и за сваляне на горната половина
на тялото на пациента;
3.1.2. специализираното легло има твърда
подложка, позволяваща ефективно извършване
на външна компресия/декомпресия на сърцето;
3.1.3. всяко легло е оборудвано с изводи на
електрическата инсталация и инсталации за медицински газове (кислород под налягане) и с пряк
достъп до комуникационна/алармена система;
3.1.4. до леглото за интензивно лечение има
поне 10 заземени електрически извода, най-малко
един извод за инсталация за сгъстен въздух;
3.1.5. необходими са съоръжения за поставяне
около леглото на следната апаратура – монитори,
система за подаване на кислород, инфузионна
техника, като монтажът е извършен така, че да
не отнема от свободната площ около леглото;
3.1.6. леглата са осигурени с подвижни прегради между тях.
3.2. Инсталации и съоръжения в отделението:
3.2.1. електрозахранване с двойно осигуряване
(аварийно захранване);
3.2.2. аспирационна система;
3.2.3. инсталация за сгъстен въздух;
3.2.4. система за поддържане на аспирационни
дренажи;
3.2.5. водоснабдяване и канализация;
3.2.6. препоръчително е да има отделен извод
за хемодиализиране.
3.3. Специфично оборудване:
3.3.1. специфично оборудване на интензивно
кардиологично отделение от клиника/отделение
по кардиология ниво ІІ:
3.3.1.1. монитори и мониторен модул към централна мониторна станция – контрол на ритъма,
АН, хемодинамика и други витални параметри
за всяко легло;
3.3.1.2. апарати за изкуствена белодробна вентилация (респиратори) – 1 апарат на 3 – 4 легла;
3.3.1.3. синхронизирани дефибрилатори – минимум 2 броя за 10 легла;
3.3.1.4. сетове за временно пейсиране на сърдечната дейност:
3.3.1.4.1. електрокардиостимулатор за трансвенозно пейсиране и погасяваща стимулация – 2
броя за 10 легла;
3.3.1.5. мобилен рентгенов апарат (собствен
или на болничното заведение);
3.3.1.6. перфузори, инфузомати, стойки за инфузомати – с разчет за 2 – 5 постоянни инфузии
на пациент;
3.3.1.7. ехокардиограф със сонда за трансезофагеално изследване;
3.3.1.8. препоръчително е да има електрод за
трансезофагеална електрокардиограма;
3.3.1.9. реанимационна количка, която съдържа
набор за спешна реанимация и интубация;
3.3.1.10. лекарствени шкафове, лекарствен
хладилник;
3.3.1.11. сет за перикардиоцентеза и торакоцентеза;
3.3.1.12. ЕКГ апаратура – 3-, 6- или 12-канални
апарати, 2 броя;
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3.3.2. специфично оборудване на интензивно
кардиологично отделение от клиника/отделение
по кардиология ниво ІІІ:
3.3.2.1. всичко посочено в т. 3.3.1;
3.3.2.2. интрааортна балонна помпа.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. препоръчително е 75 % от лекарския състав, но не по-малко от 50 %, да притежава специалност по кардиология, лекарите без специалност
по кардиология, включително специализиращите
лекари, работят задължително под ръководството
на кардиолог:
4.1.1.1. по изключение, когато не може да се
изпълни условието на т. 4.1.1, се допуска част от
лекарите, за които се изисква специалност по
кардиология, да са започнали специализацията
си по кардиология:
4.1.1.1.1. броят на лекарите трябва да е достатъчен за формиране на равностоен екипен принцип
на работа;
4.1.2. лекарите, работещи в отделението/сектора,
трябва да преминат обучение по интубация, лечение
и обгрижване на пациент на апаратна вентилация;
овладяването на методиките се доказва с документ,
издаден от началника на клиника/отделение за
интензивно лечение към съответната болница;
4.1.3. лекарите, извършващи високоспециализирани дейности в съответната област, трябва да
притежават и съответно свидетелство за това;
4.1.4. началникът на отделението/сектора е
лекар с придобита специалност по кардиология,
назначен по реда на Закона за лечебните заведения
и Кодекса на труда, с минимум 5 години стаж по
специалността след придобиването є и най-малко 5 години стаж в специализирана структура за
интензивно кардиологично лечение.
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – с квалификация „бакалавър“, назначена по реда на Закона
за лечебните заведения и Кодекса на труда, с наймалко 5 години стаж в специализирана структура
за интензивно кардиологично лечение;
4.2.2. сестри – съотношението сестра:легло е
1 : 2 за смяна;
4.2.3. оптимален брой сестри на смяна – от
3 до 5;
4.2.4. рехабилитатори – 1 рехабилитатор на 10
легла за смяна.
4.3. Друг персонал:
4.3.1. медицински секретар и друг немедицински
персонал се предвижда съобразно необходимостта.
5. Професионална дейност
5.1. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
5.1.1. осигуряване и поддържане на съдови
линии;
5.1.2. осигуряване и поддържане проходимостта
на горните дихателни пътища при интубация;
5.1.3. дрениране на кухини;
5.1.4. поставяне и поддържане на временен
електрод в дясна камера за временна стимулация
на сърцето;
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5.1.5. извършване на дефибрилация и електрокардиоверсио;
5.1.6. лекарствена терапия и терапевтични
техники;
5.1.7. спонтанна артериовенозна хемофилтрация;
5.1.8. кардиопулмонална ресусцитация по време
на интензивно лечение – прилагане на комплекс
от диагностично-терапевтични мероприятия за
възстановяване на преустановени жизнени функции
в състояние на клинична смърт;
5.1.9. диагностика на клинична смърт;
5.1.10. външен сърдечен масаж;
5.1.11. интензивно лечение на постреанимационни усложнения;
5.1.12. прилагане на терапевтични алгоритми;
5.1.13. мониториране по време на интензивно
лечение;
5.1.14. усвояване на техники, свързани с осъществяване на хемодинамичен контрол – поставяне на термодилуционен катетър на Суон – Ганц;
5.1.15. мониториране на показатели при пациенти, поставени на изкуствена белодробна вентилация;
5.1.16. извършване на специализирани дейности – инвазивна диагностика и лечение, ехокардиография;
5.1.17. диагностика и подготовка на пациенти
с остър миокарден инфаркт за извършване на
интервенционално лечение, както и постпроцедурно лечение;
5.1.18. подготовка и лечение на пациенти за
кардиохирургическо лечение;
5.1.19. лечение на кардиологични усложнения
при пациенти, хоспитализирани извън кардиологичната клиника;
5.1.20. лечение на хемодинамични нарушения,
свързани с различни етиологични кардиологични
единици.
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от специалисти по здравни грижи:
5.2.1. проследяване на витални параметри на
пациентите за интензивно лечение;
5.2.2. извършване на активна помощна дейност
при реанимационни мероприятия;
5.2.3. осигуряване и поддържане на венозни
източници за интравенозно лечение;
5.2.4. тоалет на дихателни пътища при интубирани пациенти;
5.2.5. диагностика на клинична смърт на ниво
сестринска компетентност;
5.2.6. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.2.7. попълване на специална документация – реанимационни листове.
6. Организация на дейността
6.1. Общи положения:
6.1.1. поради високоспециализираните дейности,
които се изискват от лечебните ръководства (алгоритми) за работа, интензивното кардиологично
лечение задължително се осъщестява в обособена
специализирана структура на болничното заведение;
6.1.2. организацията на дейността на интензивното кардиологично лечение е подчинена на
задължителното изискване за поддържане на непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието
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организационна и материална готовност, както и
наличие на готовност за прием на пациенти и осигуряване на тяхното активно наблюдение, проследяване и поддържане на основни жизнени функции
при еднакво ниво на качество на медицинската
помощ, осигурена екипност (лекари и медицински
сестри) и високотехнологично оборудване;
6.1.3. във връзка с това изискване организацията на дейността на отделението е хоризонтално
и вертикално пряко свързана с всички останали
болнични звена, с приоритет по отношение на
осъществяване на връзките; необходимо е осигуряване на улеснена комуникация и улеснен
достъп до самостоятелната клиника/отделение по
кардиология и до останалите лечебно-диагностични
звена на лечебното заведение.
6.2. Изисквания към лечебното заведение за
осъществяване организацията на дейността:
6.2.1. лечебното заведение трябва да осигурява
безпроблемно функциониране на инфраструктурите
на отделението: комуникации, медицински газове,
клинична лаборатория, рентгенови изследвания,
консултации с други специалисти;
6.2.2. ръководителите на лекарския и сестринския екип носят съответно отговорността
за конкретните лечебни дейности за времето на
работа на екипите;
6.2.3. ежедневно се осигуряват условия и необходимият брой легла за прием на пациенти,
индицирани за лечение в отделението.
7. Контрол на качеството
7.1. Изпълнение на ръководствата (алгорит
мите) за работа при различни сърдечно-съдови
усложнения съобразно нормите, възприети от
Дружеството на кардиолозите в България, базирани
върху европейските ръководства.
7.2. Статистически показатели за прием на
болни, смъртност, използваемост на леглата.
Глава 3. Изисквания за отделение/сектор по
неинвазивна диагностика без легла
1. Общи положения
Отделението/секторът по неинвазивна диагностика осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията
при пациенти със сърдечно-съдови заболявания:
24-часово холтер мониториране на артериално
налягане; 24-часово ЕКГ холтер мониториране на
сърдечния ритъм и проводимост; ехокардиография
във всичките є технически аспекти; стрес-тест с
натоварване чрез велоергометър и/или „бягаща
пътека“ със/без фармакологично вмешателство,
със/без ехокардиография; електрокардиография.
2. Структура
2.1. Отделението/секторът е разположено на
достъпно място за всички останали структури от
клиниката/отделението по кардиология и разполага
с осигурена възможност за комуникация с всички
останали звена на болничното заведение.
2.2. Отделението/секторът е съставено от отделни зали и кабинети.
2.3. Провеждането на ехокардиографски изследвания и стрес-тест натоварвания изискват
сепарирани зали/кабинети за тяхното извършване, с директна дневна светлина, с възможности
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за комуникация помежду им, както и с другите
структурни елементи на отделението/сектора;
площта на всяка зала/кабинет не трябва да е помалка от 20 кв. м.
2.4. Дейностите, свързани с холтер мониториране на сърдечния ритъм и артериалното налягане,
както и с електрокардиография се извършват в
отделни кабинети; всеки кабинет трябва да има
площ не по-малка от 8 кв.м и директно дневно
осветление.
2.5. Отделните зали/кабинети трябва да са
свързани с коридор с възможности за сядане на
пациентите; коридорът трябва да е достатъчно
широк, за да осигурява маневриране на легла с
тежко болни пациенти, а също така трябва да има
електрически контакти, които да бъдат използвани
в ситуации, при които се провеждат реанимационни мероприятия.
2.6. Други структурни единици на отделението/
сектора: санитарен възел за пациенти, санитарен
възел за персонала, място за медикаменти, лекарски кабинети, архив, склад.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Велоергометър и/или „бягаща пътека“
(тредмил) с възможности за компютърна обработка на резултатите.
3.2. 24-часов ЕКГ холтер мониторираща система – най-малко 3 комплекта за пациентите на
общото кардиологично отделение с 30 легла.
3.3. 24-часов холтер мониторираща система за
артериално налягане – най-малко 2 комплекта
за общото кардиологично отделение с 30 легла.
3.4. Ехокардиографски апарати – препоръчително е да са най-малко два броя за общо отделение
по кардиология с 30 легла, с пулсов, продължителен и цветен Доплер (Doppler), с възможности
за трансезофагеално ехокардиографско изследване
и с пълен софтуерен пакет за количествени измервания. Не се допуска използването на апарат,
който е бил надстрояван/обновяван преди повече
от 7 години.
3.5. Система за преразглеждане на ехокардиографските изследвания.
3.6. Медицински кушетки с подвижни елементи.
3.7. Стойки за инфузомати, перфузори, инфузомати.
3.8. Консумативи за извършване на трансезофагеално ехокардиографско изследване.
3.9. Препоръчително е да има система за
осъществяване на тилт-тейбъл тест (тест с маса
с променящ се наклон) за отделение/сектор по
неинвазивна диагностика без легла на клиника/
отделение по кардиология ниво ІІІ.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. лекарите да са с придобита специалност
по кардиология, а ако извършват ехокардиографски
изследвания на експертно ниво – да притежават
съответно свидетелство за това ниво като високоспециализирана дейност;
4.1.2. броят на лекарите се определя според
възможностите на лечебното заведение;
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4.1.3. лекарите в отделението задължително
владеят повече от една неинвазивна методика за
осигуряване взаимна заменяемост при отсъствия;
4.1.4. началникът на отделението/сектора е лекар със специалност по кардиология и притежава
свидетелство за експертно ниво по ехокардиография; препоръчително е да има стаж най-малко
5 години в отделение/сектор по неинвазивна
диагностика.
4.2. Специалисти по здравни грижи – задължително поне 1 специалист по здравни грижи за едно
изследване – ехокардиография или стрес-тестове
с велоергометрия/„бягаща пътека“.
5. Професионални дейности
5.1. Общо изискване – професионалните дейности в отделение/сектор за неинвазивна диагностика изискват непрекъснато поддържане на
квалификацията от работещите в структурата.
5.2. Специфични дейности:
5.2.1. провеждане на стрес-тестове чрез велоергометрия или тредмил;
5.2.2. провеждане на стрес-тестове с фармакологични агенти и ехокардиография;
5.2.3. разчитане на 24-часови холтерови записи
на сърдечния ритъм и проводимост;
5.2.4. разчитане на 24-часови холтерови записи
на артериалното налягане;
5.2.5. препоръчително извършване на изследвания с „тилт-тейбъл“ (наклонена маса);
5.2.6. разчитане на ЕКГ;
5.2.7. провеждане на едно– и двуразмерни ехокардиографски изследвания с пулсов, продължителен, цветен тъканен и конвенционален доплер,
извършване на тъканно-доплерово изследване,
контрастна ехокардиография.
6. Организация на дейността
6.1. Продължителност на ехокардиографски
изследвания 25 – 30 минути за стандартни изследвания, до 45 минути за по-сложни изследвания.
6.2. Използване на ръководства/алгоритми за
работа.
6.3. Да се използва утвърден от ръководството на
лечебното заведение задължителен единен протокол
за разчитане на ехокардиографските изследвания с
три части: 1) измервания – съдържа размерите на
стените и кухините, както и измервания с Доплер
техника; описателна част – анатомия/морфология
на клапите и на сърдечните кухини; 2) обща и
регионална функция на лявата и дясната камера; 3)
заключение – прецизно и разбираемо, дава отговор
на запитването на насочващия лекар, при нужда
може да се добави и кратък клиничен коментар.
6.4. Окончателното разчитане трябва да се извърши в рамките на 24 часа и да бъде подписано
и от ехокардиографист, притежаващ свидетелство
за експертно ниво.
6.5. Архивиране на изследванията.
6.6. Функционираща система за преразглеждане
на ехокардиографиите.
6.7. Своевременно разчитане на изследванията
с велоергометър (тредмил) до 2 часа след приключване на изследването, както и на 24-часовите
холтерови записи на ЕКГ и артериално налягане – до 24 часа след приключване на изследването.
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7. Контрол на качеството
Въвеждане на система за управление на качеството чрез:
7.1. Системно събиране, проследяване и анализиране на параметрите, които отразяват резултатите от извършените диагностични процедури,
например степен на съвпадение на диагнозата с
други методи, като инвазивните методи от т.нар.
златен стандарт или образни рентгенови методи
(КАТ или ядрено-магнитен резонанс).
7.2. Поддържане на ниво не по-малко от 500
ехокардиографски изследвания за една година от
един лекар с цел поддържане на компетентността
му като самостоятелен изследовател.
7.3. Въвеждане на нови методи за неинвазивна
диагностика.
7.4. Участие в български и чужди научни форуми
със собствени разработки и резултати.
Глава 4. Изисквания за отделение/сектор за
инвазивна кардиология без легла
1. Общи положения
Инвазивната (интервенционална) кардиология
е дял от кардиологията, който се занимава с диагностика и лечение на сърдечни и/или съдови
заболявания, осъществявани посредством инвазивни техники чрез перкутанен артериален и/или
венозен съдов достъп.
В теорията и практиката, както и за нуждите
на този стандарт понятията „инвазивен“ и „интервенционален“ се използват като синоними.
Перкутанен е достъпът, осъществен посредством
специални устройства (катетри, водачи, стентове),
въведени до сърцето и съдовете чрез пункция,
артериотомия, венесекция на съдовете.
Тази глава относно организацията и провеждането на перкутанни кардиологични интервенции
цели да подпомогне добрата медицинска практика
в областта на сърдечно-съдовите заболявания, да
осигури високо качество на диагностичните и
терапевтичните дейности в инвазивната кардиология и да ограничи броя на усложненията при
осъществяването на тези дейности.
2. Структура
2.1. Самостоятелната клиника/отделение по
кардиология, към която принадлежи отделението/
секторът за инвазивна кардиология, задължително осигурява за пациентите с интервенционални
кардиологични процедури:
2.1.1. стационар с легла за прием на болни преди
процедурата и за наблюдение след процедурата;
2.1.2. звено за кардиологично интензивно лечение и контрол върху критичните нарушения в
хемодинамиката;
2.2.2. възможност за неотложно 24-часово извършване на ехокардиографско изследване.
2.2. Звеното, в което се осъществяват инвазивните процедури, трябва да е лесно и бързо достъпно за тежко болни, включително и за лежащо
болни пациенти.
2.3. Звеното за инвазивна кардиология трябва
да отговаря на изискванията за помещения за
работа с йонизиращи лъчения.
2.4. Звеното за инвазивна кардиология се състои от структурни единици с минимална площ на
помещенията и обособените пространства в тях,
както следва:
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Минимална
квадратура,
кв.м
Процедурна зала с ангиографски апарат
20
Апаратна предзала
6
Техническо помещение
8
Предзала за подготовка на персонала
4
Място за подготовка на пациента
4
Помещение за подготовка на стерилни
6
маси
Склад за съхранение на катетри и
4
други материали
Гардероб за персонал
8
Тоалетна за пациенти
2
Тоалетна за персонал
2
Място за медикаменти
1
Лекарски кабинет
6
Архив
3
Място за вторична компютърна об4
работка
Място за почистване и измиване на
4
оборудването
Изливно помещение
3
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Помещение

2.5. Звеното трябва да е осигурено с бърз и
лесен достъп до:
2.5.1. отделение/клиника за анестезия и интензивно лечение;
2.5.2. кръвна банка;
2.5.3. звено за образна диагностика;
2.5.4. структура по кардиохирургия (а когато
тя не е разположена на територията на същото лечебно заведение – гарантиран по договор
възможно най-бърз достъп на пациента до нея,
препоръчително – 90 минути).
3. Изисквания за оборудване
3.1. Изисквания за апаратура:
Номер
Вид апаратура
1
2
1.
Рентгенов апарат за ангиография със
скопия и графия, специализиран за кардиологични цели
2.
Система за запис на образа, позволяваща
трайно съхранение и многократно възпроизвеждане
3.
Подвижен аркус на рентгеновия апарат с
възможност за ангулация над 40 градуса
във всички посоки
4.
Качествен образ с разделителна способност 0,2 мм
5.
Регистриращо устройство:
– за манометрия – с минимум два канала
с променливи обхвати от 10 до 200 мм
живак;
– за ЕКГ – с 12 канала;
– с възможност за съхранение на кривите
на хартиен и дигитален носител.
6.
Два независими източника на електричество за захранване на апаратурата в
процедурната зала

1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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2
Автоматичен инжектор
Контрапулсаторна помпа
Дефибрилатор
Апарат��������������������������������
за изследване на времето за съсирване – препоръчително
Апарат за определяне на минутен
обем – препоръчително
Монитор за оксихемометрия�����������
– препоръчително
Конзола за кислород, вакуум и сгъстен
въздух
Климатична инсталация и аспирационна
система

3.2. Изисквания за прилаганите материали и
консумативи:
3.2.1. качествени изисквания:
– да притежават високо качество, удостоверено със сертификати за качество от Европейския
съюз; да са регистрирани в Република България;
– при доставката на материалите и консумативите техните опаковки да бъдат със запазена цялост;
– срокът за стерилизация или за годност на
материалите и консумативите да е валиден при
доставката и използването им;
3.2.2. количествени изисквания:
– наличните количества от използваните материали и консумативи да позволяват довършването
на започната процедура в случай на повреда (пречупване) или замърсяване на катетъра или друг
консуматив, т.е. да бъдат осигурени минимум по
два броя от всеки вид изделие за една инвазивна
манипулация;
– наличие на водачи, дезилета, катетри, балони
и стентове с различна дължина и диаметър.
4. Персонал
4.1. Изисквания за професионална компетентност:
4.1.1. условия за квалификация и поддържане
на квалификацията на лекаря като самостоятелен
инвазивен кардиолог-оператор:
4.1.1.1. придобита специалност по кардиология;
4.1.1.2. преминаване и успешно завършване
на допълнителна професионална квалификация
по инвазивна кардиология съобразно посочената
по-долу програма за обучение, умения и знания
за придобиване права на самостоятелен инвазивен
кардиолог-оператор;
4.1.1.3. удостоверение за правоспособност за
работа с йонизиращи лъчи;
4.1.1.4. за поддържане компетентността на инвазивния кардиолог като самостоятелен оператор
се препоръчва провеждането на минимум 100
инвазивни процедури годишно;
4.1.1.5. инвазивните оператори с обем на
дейност под 100 интервенционални процедури
годишно могат да извършват инвазивна дейност
само под контрол на самостоятелен инвазивен
кардиолог-оператор.
4.2. Програма за обучение, умения и знания за
придобиване права на самостоятелен инвазивен
кардиолог-оператор:
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4.2.1. самостоятелният инвазивен кардиологоператор е лекар с придобита специалност по
кардиология, преминал през специализирана
програма за обучение по инвазивна кардиология,
който носи отговорност за преценката на индикациите, за провеждането на инвазивната процедура
и за справянето с потенциалните усложнения, възникнали по време на самата процедура; определя
момента на прекратяване на процедурата, следи
виталните показатели на пациента и преценява
включването на лекар-реаниматор/анестезиолог
в екипа, извършващ инвазивната процедура;
4.2.2. продължителност на обучението, минимален брой, както и видове инвазивни процедури,
които трябва да бъдат усвоени от инвазивния
кардиолог-оператор за придобиване на статут на
самостоятелен оператор:
4.2.2.1. перкутанна коронарна ангиопластика
и стентиране;
4.2.2.2. перкутанни коронарни интервенции в
условия на остра оклузия на коронарен съд;
4.2.2.3. балонна контрапулсация;
4.2.2.4. перикардиоцентеза;
4.2.2.5. изваждане на чуждо тяло от кръвоносен съд;
4.2.2.6. временна кардиостимулация;
4.2.2.7. необходим брой инвазивни диагностични процедури, извършени като: асистент – 100,
главен оператор под ръководството на самостоятелен оператор – 200; необходим брой инвазивни
лечебни процедури като: асистент – 100, главен
оператор под ръководството на самостоятелен
оператор – 250;
4.2.2.8. минимален срок на обучение – 2 години.
4.3. Ниво на достъп до инвазивна дейност за
обучаващите се лекари, чиято основна задача е
усвояване на знания и умения за извършване на
инвазивни процедури, както и пред- и следпроцедурни грижи за пациента:
4.3.1. участие като асистент или оператор при
извършване на инвазивни процедури само под
директното ръководство и наблюдение на само
стоятелен инвазивен кардиолог-оператор;
4.3.2. обучаващият се кардиолог не може да
взема самостоятелни решения относно индикации
те и техническото обезпечаване на инвазивните
процедури.
4.4. Изисквания за началник на структура по
инвазивна диагностика и лечение:
4.4.1. квалификация – да отговаря на условията
по т. 4.1.1;
4.4.2. да има стаж като самостоятелен инвазивен
кардиолог не по-малко от 5 години.
4.5. Професионална дейност:
4.5.1. една инвазивна (интервенционална) процедура се осъществява задължително с участието
на самостоятелен оператор;
4.5.2. общият брой на самостоятелните инвазивни кардиолози в отделението/сектора трябва
да е достатъчен за поддържане на 24-часова непрекъсната дейност;
4.5.3. предпроцедурната оценка (включително
информираното съгласие на пациента), както и
следпроцедурното наблюдение и възстановяване
се извършват в структури на самостоятелната
клиника/отделение по кардиология от лекар със
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специалност по кардиология заедно с оператора,
който ще осъществи или е осъществил инвазивната процедура.
4.6. Специалисти по здравни грижи:
4.6.1. броят и видът на специалистите по здравни
грижи зависи от натовареността на отделението/
сектора и специфичната дейност;
4.6.2. в осъществяването на една инвазивна
процедура задължително участват трима специалисти по здравни грижи, единият от които е
със стаж не по-малко от 2 години в структура за
инвазивна кардиология;
4.6.3. специалистите по здравни грижи задължително:
4.6.3.1. владеят методите за реанимация;
4.6.3.2. познават основните медикаменти в
спешната кардиология;
4.6.3.3. притежават умения за включване на
интравенозни медикаменти;
4.6.3.4. спазват правилата за работа в стерилни
условия;
4.6.3.5. познават целия набор от катетри, правилното им промиване за избягване на емболизация, както и тяхното почистване, стерилизация
и съхранение.
4.7. Друг персонал съобразно необходимостта:
4.7.1. санитари, медицински секретар.
5. Организация на дейността
5.1. Във връзка с потенциалните възможности
за възникване на перипроцедурни усложнения
(като усложнение се определя всяко влошаване
на състоянието на пациента, което е следствие от
извършената интервенция и/или налага промяна
на лечебния план или удължаване на болничния
престой), задължително условие е отделението/
секторът да има осигурен денонощен достъп
до звена за: спешна образна диагностика (вкл.
ехокардиография), хемодиализа, клинична лаборатория, както и до интензивно кардиологично
отделение/сектор.
5.2. Задължително е обезпечаването на спешна
кардиохирургична намеса при нужда:
5.2.1. в случай че лечебното заведение не осъществява кардиохирургична дейност, то трябва
да осигури предоставянето є от друго лечебно
заведение с осигурен достъп до същото;
5.2.2. между двете лечебни заведения трябва да
бъде сключен предварително договор за осигуряване на тази дейност при пациентите при нужда.
5.3. Документацията на всеки пациент съдържа
протокол за извършената инвазивна процедура и
запис на същата на дигитален носител:
5.3.1. данните са достъпни за пациента и за
външен одит;
5.3.2. копие от записа на процедурата на дигитален носител се предоставя при поискване от
пациента при изписването.
6. Контрол на качеството
6.1. Лечебно заведение, което има в своята
структура самостоятелна клиника/отделение по
кардиология, в т.ч. звено за инвазивна кардиология, е длъжно да събира данни за количеството и
качеството на инвазивните процедури, които се
извършват в него.
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6.2. Лечебното заведение следи дали резултатите
са сравними с тези на другите лечебни заведения
с подобна структура в България и на водещите
центрове по света.
6.3. Лечебното заведение обезпечава информация за броя и вида на интервенциите, които
се извършват в неговата самостоятелна клиника/
отделение по кардиология, за успеваемостта, броя
на усложненията и вътреболничната смъртност.
6.4. Заведението води отчет на усложненията
за всеки самостоятелен оператор.
6.5. Данните на всяко лечебно заведение се
предоставят при поискване на министъра на здравеопазването или на директора на НЗОК, като
отговорен за тяхната вярност е директорът му.
6.6. Заведението въвежда утвърдена от директора му програма за постоянно подобряване на
качеството, която включва:
6.6.1. системно събиране, проследяване и анализиране на параметрите, които отразяват качеството и резултатите от извършените диагностични
и интервенционални процедури;
6.6.2. резултатите от процедурите и възможностите (когнитивни и технически) на отделния
оператор, а именно:
6.6.2.1. процедурен обем и честота на големи
усложнения на всеки самостоятелен оператор;
6.6.2.2. процедурни усложнения при осъществяваните от лечебното заведение дейности в областта
на инвазивната кардиология;
6.6.2.3. сравнение на процедурните резултати
с публикуваните в литературата и анализ на разликите;
6.6.2.4. оценка на риска при пациентите според
характеристиката на пациентите и спрямо наблюдаваните усложнения.
6.7. Директорът на лечебното заведение назначава отговорник за провеждането на Програмата
за подобряване на качеството и за събирането на
статистическа информация.
6.8. Лечебните заведения, в които се осъществява
инвазивна кардиология, участват в общ регистър на национално ниво с данни за резултатите,
включително и усложненията от извършените
диагностични и интервенционални процедури.
7. Сигурност и безопасност на пациентите и
медицинския персонал
7.1. Пациентът трябва да е запознат предварително с характера на процедурата и свързаните с
нея усложнения.
7.2. Не трябва да се извършват ненужни изследвания и манипулации.
7.3. Регистрирането на процедурните данни
трябва да е прецизно и стандартизирано и информацията от процедурата да се представя точно и
пълно.
7.4. Не се отказва предоставянето на дигитален
запис от процедурата за допълнителна консултация
по желание на пациента.
7.5. Инвазивната процедура не се провежда без
информираното съгласие на пациента, предоставено съобразно закона, вътрешните правила на
лечебното заведение и предоставящо пълни данни
за потенциалните ползи и усложнения.

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

7.6. Средната фонова радиационна експозиция
е около 0.1 rem за година. Инвазивните кардиолози получават допълнително 0.004 до 0.016 rem
за процедура, като:
7.6.1. максимално допустимата експозиция за
цялото тяло е 5 rem на година;
7.6.2. акумулираната максимална доза за цял
живот не трябва да надвишава произведението от
акумулираната rem експозиция × възрастта (или
максимум 50 rem);
7.6.3. препоръчва се да се носят два дозиметъра, един на защитната яка и един под защитната
престилка на нивото на кръста;
7.6.4. подходящото колимиране и използването
на целия набор от защитни средства са задължителни за редуциране на експозицията; същите
правила важат и за намаляване на експозицията
на пациента към разсеяното лъчение.
8. Специални изисквания към отделението/сектора за инвазивна кардиология, в което се обучават
специалисти по инвазивна кардиология
8.1. Обем на извършените терапевтични процедури – не по-малко от 1000 в рамките на последните три години.
8.2. Наличие на отделение/клиника по кардиохирургия към същото лечебно заведение.
8.3. Поддържане на достъпна за външен контрол електронна база данни, съдържаща имената
на операторите, броя, вида и компликациите на
терапевтичните интервенции.
8.4. Наличие на поне трима специалисти,
отговарящи на изискванията за ръководител на
специализацията и/или за обучаващи лекари, които
водят практическото и теоретичното обучение,
поставят окончателната оценка на специализанта, организират продължителното му обучение и
колоквиумите;
8.4.1. изисквания към ръководителя на специализацията:
8.4.1.1. лекар с призната специалност по кардиология;
8.4.1.2. притежава свидетелство за професионална квалификация по инвазивна кардиология;
8.4.1.3. притежава над 10-годишен опит в
областта на коронарните перкутанни инвазивни
процедури;
8.4.2. изисквания към обучаващия лекар:
8.4.2.1. да е на трудов договор в самостоятелната
клиника/отделение по кардиология на лечебното
заведение;
8.4.2.2. да притежава свидетелство за професионална квалификация по инвазивна кардиология;
8.4.2.3. да е извършил самостоятелно над 1000
интервенции и да има над 5-годишен опит в областта на инвазивните процедури.
9. Интердисциплинарни аспекти и елементи от
други медицински дейности, при които се прилагат
правилата за работа, посочени в съответните
стандарти
9.1. Хирургия – нарушаване целостта на кожата, работа с кръв, спазване на правилата на
асептиката и антисептиката:
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9.1.1. работата в екип с хирург (най-често
със съдов хирург) се налага при някои дейности,
изискващи вкарване в тялото на пациента на устройство с голям размер, непозволяващ използване
на перкутанен достъп.
9.2. Образна диагностика – работа в йонизираща среда и работа с контрастна материя.
9.3. Анестезиология и реанимация – локална
анестезия, кардиопулмонална ресусцитация, лечение на кардиогенен шок, сърдечен арест, тежки
дисритмии, тежки алергии.
10. Дефиниции
10.1. Съдов достъп
Осигуряване на входна точка в съдовата система, през която се въвеждат катетри и други
устройства за провеждане на инвазивно изследване
или лечение.
Използват се следните места за артериален
достъп: дясна и лява артерия феморалис, дясна и
лява артерия радиалис, при нужда друга артерия
(брахиалис, аксиларис, улнарис и др.).
За венозен достъп – дясна и лява вена феморалис, при нужда друга вена (субклавия, югуларис
и др.).
След избора на конкретния достъп мястото се
почиства с дезинфектант, извършва се локална
анестезия (с изключение на случаите с алергия
към анестетици) и се пунктира с игла, позволяваща
въвеждане на водач и по-нататъшно въвеждане
на катетър или въвеждач (интродюсер).
10.2. Дясна сърдечна катетеризация
Сърдечна катетеризация, при която чрез венозен
достъп се въвежда катетър в дясно предсърдие, в
дясна камера и в пулмонална артерия с цел регистриране на наляганията в съответните кухини
и чрез вклиняване на върха на катетъра – налягането в пулмокапилярите (крайните разклонения
на пулмоналната артерия).
Наляганията се измерват чрез регистриращо
устройство, отчитащо съответни обхвати (обособени
от 10 до 100 мм по живачен стълб) и резултатите
се съхраняват на хартиен и/или дигитален носител,
позволяващ по-късен анализ.
10.3. Лява сърдечна катетеризация
Сърдечна катетеризация, при която чрез артериален достъп се въвежда катетър в аортата и
лявата камера с цел регистриране на наляганията
в тях. Наляганията се измерват чрез регистриращо
устройство, отчитащо съответни обхвати (обособени
от 100 до 200 мм по живачен стълб) и резултатите
се съхраняват на хартиен и/или дигитален носител,
позволяващ по-късен анализ.
10.4. Коронарография
Чрез артериален достъп се въвежда катетър до
остиумите на лява и дясна коронарни артерия с цел
селективно впръскване на контрастна материя в тях,
позволяваща изобразяване на вътрешния лумен на
всяка от артериите. При наличие на венозни или
артериални байпас присадки (графтове) остиумите
на артериите се канюлират поотделно и се правят
селективни впръсквания на контрастна материя.
За оглед на лява коронарна артерия се правят
не по-малко от 3 отделни впръсквания с различен ъгъл на снимане, а на дясна коронарна
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артерия – не по-малко от две. При патологични
отклонения се правят допълнителни впръсквания
до тяхното изясняване.
Всички впръсквания трябва да отговарят на
следните изисквания:
– достатъчно количество и дебит на контрастната
материя, позволяващи проследяването на цялата
артерия и нейните разклонения (2,5 – 8 мл за
1 – 4 секунди);
– достатъчно времетраене, позволяващо проследяването на контрастната материя до нейното
преминаване във венозната фаза (4 – 8 секунди);
– при наличие на патология се допускат прицелни снимки с фокус върху патологичното място;
– при наличие на колатерално пълнене се
проследяват колатералите и се удължава времетраенето на снимането.
10.5. Ангиография
Чрез съдов достъп се впръсква контрастна
материя в артериален или венозен съд извън
сърцето с цел визулизация на морфологията на
съответните сегменти на съда.
Количеството и дебитът на контрастната материя, както и ъгълът на снимането се избират
от оператора така, че да осигурят максимална
информация.
1 0 . 6 . Тр а н с с е п т а л н а к а т е т е р и з а ц и я
Чрез достъп от вена феморалис декстра се вкарва
дълга метална игла (транссептална игла) до дясно
предсърдие с цел пунктиране на междупредсърдната преграда и проникване в лявото предсърдие.
Транссепталната катетеризация се прилага
при невъзможност за проникване в лява камера
(тежка аортна стеноза, наличие на изкуствена
клапа на аортно място и др.) или като част от
по-комплексна процедура, например митрална
балонна валвулопластика.
10.7. Коронарна терапевтична интервенция
Процедура, при която чрез въвеждащ коронарен катетър и водач се вкарва балон със или без
стент с цел разширяване на стеснено място по
нативните коронарни съдове и/или по венозни или
артериални байпас присадки (графтове).
Други терапевтични методи, като атероектомия, ротаблация, както и други диагностични
техники – интракоронарен ултразвук (IVUS) и
измерване на фракционирания дебитен резерв
(FFR), се третират също като коронарни терапевтични интервенции поради голямото сходство
на използваната техника и поради това, че те са
част от целия терапевтичен подход при лечението
на коронарните лезии.
10.8. Периферна терапевтична интервенция
Интервенция, при която се използва техниката,
посочена в точка 5.1.2.7, с цел лечение на съдове
извън коронарните артерии.
10.9. Ендомиокардна биопсия
Чрез артериален или венозен достъп се вкарва
устройство (биотом) в лява, съответно в дясна
камера, с цел вземане на проби от ендомиокарда.
Пробите трябва да са от различни места (септум,
връх и свободна стена) и да са в общо количество
не по-малко от 3 кубически милиметра.
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10.10. Изваждане на чуждо тяло от
кръвоносен съд или от сърдечните
кухини
Със специални устройства (бримки) се достига
до съответното чуждо тяло (най-често фрагмент
от катетър) с цел улавянето и изваждането му
извън тялото на пациента или до безопасно място,
позволяващо допълнителна минимална хирургична
намеса за окончателното му отстраняване.
10.11. Пулмоангиография
Впръскване на контрастна материя в ляв и
десен клон на артерия пулмоналис с цел визуализация на лумена на съответната артерия и
нейните разклонения.
Впръскването се прави в 10 – 20 градуса дясна
проекция за дясната артерия и в 10 – 20 градуса
лява проекция за лявата.
Количеството и дебитът на контрастната материя трябва да бъдат 20 – 25 мл за 1 – 2 секунди
за всяко впръскване, а снимките – с времетраене
6 – 10 секунди.
10.12. Балонна клапна дилатация
Чрез съдов достъп се вкарва балон в сърдечна
клапа с цел нейното разширяване.
10.13. Затваряне на шънтови дефекти
Чрез специални устройства (оклудери), вкарани
чрез съдов достъп, се затварят структурни дефекти
в междупредсърдната преграда, в междукамерната
преграда или в персистиращ Боталов проток.
10.14. Емболизации на артериовенозни фистули и туморни формации
Чрез специално устройство (койл) или чрез
микросфери или гелове, вкарани перкутанно,
се затварят комуникации между артерии и вени
или се реализира запушване на артерия, хранеща
туморна формация.
10.15. Инвазивно имплантиране
на клапи и други реконструктивни
интервенции на сърдечни клапи
Чрез перкутанен досъп се вкарва клапна протеза
и се поставя на мястото на нативната сърдечна
клапа или се поставят други устройства, коригиращи клапни лезии.
10.16. Протезиране на части от
аортната дъга, гръдна или коремна
аорта
Чрез съдов достъп се поставят ендопротези
на аортната стена с цел корекция на нарушената
є цялост.
Глава 5. Изисквания за отделение/сектор по
кардиостимулация без легла
1. Общи положения
1.1. Кардиостимулацията е лечебна процедура,
при която се имплантират различни стимулиращи
системи (стимулатор и електрод), за лечение на
пациенти с тежки ритъмно-проводни нарушения
на сърцето. Към метода кардиостимулация спадат
и по-високо технологичните системи, като кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращата
кардиостимулация.
1.2. При извършване на медицинската дейност
кардиостимулация се съчетават хирургически и
инвазивни дейности.
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2. Структура
2.1. Части от структурата, предназначени за
извършване на операционна дейност, които отговарят на изискванията на медицинския стандарт по
хирургия и на медицинския стандарт по анестезия
и интензивно лечение:
2.1.1. предзала, място за подготовка на пациенти;
2.1.2. процедурна зала.
2.2. Части от структурата, които осигуряват
рентгенов контрол на операционната дейност:
2.2.1. рентгенов апарат с „С – рамо“, тип
ангиограф.
2.3. Кардиологичен кабинет за диагноза и
профилактика на кардиостимулатори:
2.3.1. кабинетът отговаря на изискванията за
оборудване по раздел І, глава 2, част 1, т. 1.4.2.2;
2.3.2. пациентите, определени за извършване на
кардиостимулация, се хоспитализират в стационарната част на клиниката/отделението по кардиология
(общо кардиологично отделение или отделение/
сектор за интензивно кардиологично лечение).
2.4. Отделението/секторът по кардиостимулация
трябва да има възможност за осъществяване на
непрекъснати 24-часови териториални и комуникационни връзки с другите звена на клиниката/
отделението по кардиология, както и с всички
останали структури на болничното заведение.
3. Изисквания за оборудване с апаратура и
консумативи
3.1. Апарат със стерилни кабели за измерване
сърдечните параметри и параметри на електрода – праг на стимулация, амплитуда на тока,
сензиращи параметри на сърдечните потенциали,
импеданс – съпротивление на мястото, както и
измерване параметрите на стимулатора интраоперативно.
3.2. Рентгеноскопичен апарат с „С– рамо“, тип
ангиограф.
3.3. Програматори – съответно за моделите
стимулатори, използвани от звеното.
3.4. Специфичен набор от консумативи, свързани
с имплантацията – набор стерилни инструменти
по списък за извършване на имплантацията:
3.4.1. стерилни компреси за покриване;
3.4.2. шапки, маски, престилки;
3.4.3. разтвори за почистване, стерилни компреси;
3.4.4. игли, спринцовки.
3.5. Монитор за сърдечен ритъм и сърдечна
честота и електрокардиографски апарат.
3.6. Пулсоксиметър.
3.7. Оборудване за ресусцитация.
3.7.1. външен дефибрилатор;
3.7.2. външен кардиостимулатор;
3.7.3. сет за плеврален дренаж;
3.7.4. набор за интубация.
3.8. Изводи за кислород, вакуум, възможност
за даване на пълна анестезия в залата.
4. Персонал
4.1. Лекари със специалност по кардиология
или кардиохирургия, с удостоверение за работа с
източници на йонизиращи лъчения и притежаващи
свидетелство за осъществяване на високоспециализирана дейност по кардиостимулация:
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4.1.1. препоръчва се извършването на минимум
80 интервенции годишно за поддържане на компетентност като самостоятелен оператор – оператор,
който може да прецени точно индикациите за
интервенция, да извърши процедурата самостоятелно при оценка на риска, без консултация с
друг оператор;
4.1.2. оператори с обем на дейност под 80
процедури годишно могат да работят само под
супервизията на самостоятелен оператор;
4.1.3. началникът на отделението/сектора е
лекар със специалност по кардиология с 5 години
стаж по специалността, притежава сертификат за
експертно ниво категория А и В; препоръчително
е да има стаж най-малко 5 години в отделение/
сектор по кардиостимулация с над 150 процедури
годишно.
4.2. Специалисти по здравни грижи – с минимум 3 години стаж в областта на хирургичната
или реанимационната работа, с удостоверение от
курс за работа в условия на рентгеново лъчение.
4.3. Други специалисти – санитари и друг
персонал, съобразно необходимостта.
5. Обучение и сертификация
5.1. Самостоятелен оператор – лекар със специалност по кардиология или кардиохирургия,
придобил професионална квалификация за самостоятелна работа по имплантиране на кардиостимулатори, удостоверено със съответното за това
свидетелство, като лекарят трябва да е:
5.1.1. преминал курс на обучение от минимум
2 години в лечебно заведение с активна дейност
от над 300 интервенции в областта на електрокардиостимулацията;
5.1.2. извършил самостоятелно за това време
минимум 100 имплантации (от тях минимум на 20
двукухинни предсърдно-камерни синхронизиращи
стимулатори).
5.2. Обучаващи се лекари – в рамките на
обучението си поетапно овладяват отделните нива
до достигане нивото на самостоятелен оператор.
Критериите за отделните нива са отбелязани подолу. Получават права на самостоятелни оператори
съобразно изискванията на т. 5.1.
5.3. Обучаващ лекар може да бъде само лекар, притежаващ сертификат за професионална
квалификация, притежаващ най-високото ниво на
квалификация – категории А и Б.
5.4. В зависимост от сложността на извършваните дейности се определят две основни категории
на компетентност – категории А и Б. Категория А
включва две поднива на компетентност – ниво І и
ниво ІІ, съобразно ръководствата на Европейското
кардиологично дружество.
Изисквания за срока на обучение и броя интервенции за придобиване на съответната категория:
5.4.1. за поставяне на еднокухинни предсърдни/
камерни стимулатори – срок на обучение 2 години и минимум 100 интервенции, документирано
от ръководителя на отделението въз основа на:
оперативни протоколи с имената на пациентите,
дати на интервенцията, индикации – категория
А – I ниво;
5.4.2. практически интервентни умения за
поставяне на еднокухинни предсърдни/камерни
стимулатори:
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5.4.2.1. способност за извършване на дясна
сърдечна катетризация чрез венесекция на вена
цефалика декстра и синистра;
5.4.2.2. техническа сръчност за пункционно въвеждане на електрод през вена субклавия декстра
и синистра посредством интродюсер;
5.4.2.3. способност за безопасно извършване
на програмирана кардиостимулация, определяне
на праг на стимулация, величини на интракардиалния сигнал;
5.4.2.4. оптимално въвеждане и позициониране
на електрода в търсената кухина;
5.4.2.5. способност за разпознаване на усложненията (кардиологични и/или хирургични) и тяхното
овладяване в хода на интервенцията;
5.4.2.6. компетентно и своевременно използване
на външна дефибрилация, умения за осъществяване
на временна външна стимулация, както и приложение на спешни медикаменти от интензивната
кардиология;
5.4.2.7. технически знания за използваната
апаратура – анализираща система за измерване
на вътрекамерните потенциали и кабели към нея,
програмери за използваните кардиостимулатори,
удостоверение за работа с източници на йонизиращи лъчения;
5.4.3. теоретични знания за поставяне на еднокухинни предсърдни/камерни стимулатори:
5.4.3.1. анатомия и физиология на нормалната
проводна система на сърцето и на съдовете в
човешкото тяло;
5.4.3.2. показания и противопоказания за
приложение на постоянна кардиостимулация по
препоръки на Европейското дружество по кардиология – по нозологични групи и по класове;
5.4.3.3. свободно боравене с интракардиалните
параметри и параметрите на кардиостимулатора;
5.4.3.4. познание за възможните усложнения
от еднокухинна стимулация, както и пътищата за
излизане от тях и лечението им;
5.4.3.5. опит при проследяване на пациенти –
носители на кардиостимулатори, и боравене с
програмерите – телеметрия и препрограмиране;
5.4.4. двукухинна кардиостимулация – тип
двукухинни предсърдно-камерно синхронизиращи
стимулатори (DDD;VDD) – категория А – II ниво:
5.4.4.1. всички практически и теоретични умения
относно категория А – І ниво, заедно със следното:
5.4.4.2. практически умения за въвеждане и
фиксиране на втори атриален електрод с активна
или пасивна фиксация при наличие на фиксиран
предходно камерен електрод;
5.4.4.3. работа 2 години в специализирано
отделение/сектор за инвазивна кардиология, изкаран 2-годишен курс в профилирано звено по
кардиостимулация с над 300 интервенции годишно;
5.4.4.4. документирани 100 интервенции, като
минимум 20 от тях – на двукухинни стимулатори;
5.4.4.5. умения за адаптиране на програмабилните параметри на двукухинните стимулатори към
хемодинамиката на пациента;
5.4.5. сложни системи – високотехнологични
кардиостимулатори тип кардиовертер-дефибрилатори (едно-, дву- и мултикухинни) и ресинхронизиращи апарати – мултисайт – категория Б
(висше ниво):
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5.4.5.1. включва всички критерии за категория А – I и II ниво, и следните допълнителни
изисквания:
5.4.5.1.1. минимален срок на обучение 2 години; работа в специализирано звено по кардиостимулация над 3 години и над 300 поставени
кардиостимулатори за същия период;
5.4.5.1.2. технически умения за катетризация
на синус коронариус;
5.4.5.1.3. опит и познания в клиничната и
практическата електрофизиология;
5.4.5.1.4. удостоверения от курсове или обучение в клиника с опит върху техниката на поставяне на кардиовертер-дефибрилаторни системи и
ресинхронизиращо лечение и методиките им на
програмиране.
5.5. Нецелесъобразно е разкриването на сектори
с под 100 интервенции годишно за поддържане
на професионалната подготовка. Трябва да се извършват над 160 интервенции годишно.
6. Организация на професионалната дейност
6.1. Пациентът или неговите близки подписват информирано съгласие преди започване на
процедурата.
6.2. След имплантацията на кардиостимулатор
пациентът продължава лечението си в общото
кардиологично отделение.
6.3. При изписването пациентът получава
„Европейска карта на пациент, носител на кардиостимулатор“, чрез която той се регистрира в
общ регистър на национално ниво на носителите
на кардиостимулатори, вписва се в единната
компютърна база данни на лечебното заведение,
извършило процедурата, получава епикриза и се
насочва за по-нататъшен диспансерен контрол от
същото лечебно заведение по рутинен протокол.
6.4. Диспансеризационна дейност за проследяване състоянието на носителите на кардиостимулатори – задължително на 12-ия ден, първия месец
и третия месец след интервенцията и последващи
контроли на 6 месеца (минимум 2 пъти годишно)
за прецизно установяване времето за подмяна на
стимулатора.
6.5. С оглед на възможни перипроцедурни
усложнения е необходимо:
6.5.1. наличието на кардиохирургична клиника/отделение, клиника/отделение по съдова или
по гръдна хирургия на територията на лечебното
заведение или сключен договор с друго лечебно
заведение, в което има такива структури, за оказване
на спешни хирургични интервенции при необходимост, в рамките на не повече от 15 – 30 минути
от началото на настъпването на усложнението;
6.5.2. наличие на отделение/сектор по анестезиология и интензивно лечение с 24 часа готовност
за действие при необходимост – до 5 – 10 минути
от повикването;
6.5.3. бърз достъп до отделението/сектора за
интензивно кардиологично лечение;
6.5.4. възможност за ехокардиорафски контрол
при суспекция за тампонада.
7. Контрол на качеството
7.1. Контрол върху прилагането на процедурните
правила, приети от ръководството на лечебното
заведение.
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7.2. Поддържане от лечебното заведение на
регистър на честотата и вида на възникнали по
време на процедурата усложнения
8. Радиационна безопасност
8.1. Спазване на правилата, определени за
структурните звена, работещи с пряко йонизиращо лъчение.
Глава 6. Изисквания за приемно-консултативните и диагностични кабинети
6.1. Задължителни ключови елементи на профилактичната и диагностично-лечебната дейност
на кабинетите – приложими са изискванията на
раздел І, глава 1, част 2 „Дефиниране на задължителните ключови елементи на профилактичната
и диагностично-лечебната дейност в областта на
кардиологията“ от този стандарт.
6.2. Изисквания за професионална компетентност за практикуване на специалността „Кардиология“ в извънболничната медицинска дейност – приложими са съответните изисквания на раздел І,
глава 1, част 3 от този стандарт.
6.3. Обем на кардиологичната дейност, осъществявана в кабинетите – приложими са изискванията
на раздел І, глава 2, част 1 „Осъществяване на
специалността „Кардиология“ в извънболнични
условия“.
Глава 7. Изисквания за отделение/сектор без
легла за инвазивна електрофизиология
1. Общи положения
Тази глава въвежда изисквания за допълнително
структурно болнично звено, чието създаване не
е задължително за лечебните заведения, които
осигуряват кардиологична медицинска помощ.
С въведените изисквания се цели подпомагане
на процеса по осигуряване на високо качество на
диагностичните и лечебните дейности в областта
на сърдечно-съдовите заболявания чрез въвеждане
на изисквания за дейността в областта на инвазивната (интервенционална) електрофизиологична
диагностика и/или лечение на ритъмни и проводни
нарушения.
2. Структура
2.1. Самостоятелната клиника/отделение по
кардиология, към която принадлежи отделението/секторът за инвазивна електрофизиология
(електрофизиологична диагностика и лечение),
осигурява за пациентите с интервенционални
електрофизиологични процедури:
2.1.1. стационар с легла за прием на болни преди
процедурата и за наблюдение след процедурата;
2.1.2. звено за кардиологично интензивно лечение и контрол върху критичните нарушения в
хемодинамиката, което работи при условията на
спешност;
2.2.2. възможност за неотложно 24-часово извършване на ехокардиографско изследване.
2.2. Звеното, в което се осъществяват инвазивни
електрофизиологични кардиологични процедури,
е лесно и бързо достъпно за тежко болни, включително и за лежащо болни пациенти.
2.3. Звеното за инвазивна електрофизиология
отговоря на изискванията за помещения за работа
с йонизиращи лъчения.
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2.4. Звеното за инвазивна електрофизиология
разполага с процедурна зала, апаратна предзала,
кабинет, склад за съхранение на катетри и други
материали.
2.5. Звеното трябва да е осигурено с бърз и
лесен достъп до:
2.5.1. отделение/клиника за реанимация и
интензивно лечение;
2.5.2. кръвна банка;
2.5.3. звено за образна диагностика;
2.5.4. структура по кардиохирургия (а когато
тя не е разположена на територията на същото лечебно заведение – гарантиран по договор
възможно най-бърз достъп на пациента до нея,
препоръчително – 90 минути).
3. Изисквания за оборудване
3.1. Изисквания за апаратура:
3.1.1. рентгеноскопична система;
3.1.2. система за регистрация на интракардиални
електрически сигнали;
3.1.3. апарат за програмирана електростимулация;
3.1.4. генератор на енергия за аблация на сърдечни аритмии;
3.1.5. дефибрилатор;
3.1.6. външен преносим електростимулатор;
3.1.7. два независими източника за захранване
на системата за регистрация.
3.2. Изисквания за прилаганите материали и
консумативи:
3.2.1. качествени изисквания:
– да притежават високо качество, удостоверено със сертификати за качество от Европейския
съюз; да са регистрирани в Република България;
– при доставката на материалите и консумативите техните опаковки да бъдат със запазена цялост;
– срокът за стерилизация или за годност на
материалите и консумативите да е валиден при
доставката и използването им;
3.2.2. количествени изисквания:
– наличните количества от използваните материали и консумативи да позволяват довършването
на започната процедура в случай на повреда.
4. Персонал
4.1. Изисквания за професионална компетентност:
4.1.1. условия за квалификация и поддържане
на квалификацията на лекаря като самостоятелен
лекар-оператор:
4.1.1.1. придобита специалност по кардиология;
4.1.1.2. преминаване и успешно завършване на
допълнителна професионална квалификация за
упражняване на инвазивни/интервентни диагностични и лечебни процедури съобразно посочените
по-долу изисквания за обучение, умения и знания;
4.1.1.3. удостоверение за правоспособност за
работа с йонизиращи лъчи;
4.1.1.4. за поддържане компетентността на
кардиолога като самостоятелен лекар-оператор,
който може да преценява индикациите, да оценява
риска и да извършва процедури сам, се препоръчва
провеждането на минимум 50 радиофреквентни
аблации годишно при успеваемост не по-малка
от 80 %;
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4.1.1.5. оператори с обем на дейност под 50
процедури годишно могат да работят само под
контрола на самостоятелен лекар-оператор, с когото
да обсъждат индикациите и стратегията на аблация.
4.2. Изисквания за обучение, умения и знания:
4.2.1. За първо ниво – електрофизиологични
изследвания:
4.2.1.1. текуща специализация в кардиологична
клиника;
4.2.1.2. срок на обучение – минимум 1 година
и/или поне 100 диагностични процедури; това
обучение трябва да бъде документирано от ръководителя на отделението, като се посочат дати на
изследване, инициали на болните, индикации за
процедурата, резултат и усложнения;
4.2.1.3. минимум практически умения:
4.2.1.3.1. способност за извършване на дясна
сърдечна катетеризация чрез феморален венозен
достъп;
4.2.1.3.2. техническа сръчност за безопасно
локализиране на катетрите в дясно предсърдие,
коронарен синус, дясна камера и в областта на
А-V съединението;
4.2.1.3.3. способност за разпознаване на правилните интракардиални електрокардиографски
сигнали от съответно локализираните катетри;
4.2.1.3.4. способност за безопасно извършване
на програмирана електрокардиостимулация;
4.2.1.3.5. способност за разпознаване на усложнения (съдова или сърдечна перфорация);
4.2.1.3.6. компетентно използване на външна
дефибрилация и интравенозни медикаменти;
4.2.1.3.7. технически знания за използваната
апаратура, включително електрическа и радиационна безопасност.
4.2.1.4. минимум теоретични знания:
4.2.1.4.1. показания и противопоказания за
електрофизиологично изследване и аблация;
4.2.1.4.2. усложнения при електрофизиологично
изследване и тяхното лечение;
4.2.1.4.3. анатомия и физиология на нормалната
проводна система и на допълнителни проводни
връзки;
4.2.1.4.4. знания за проводните времена, ефективните рефрактерни периоди и тяхното значение;
4.2.1.4.5. знания за интракардиалните електрокардиографски сигнали и данните, получени по
време на изследването;
4.2.1.4.6. знания за различните методи на програмирана електрокардиостимулация;
4.2.1.4.7. знания за чувствителността и специфичността на електрофизиологичното изследване при
различни видове аритмии и клинични синдроми;
4.2.1.4.8. знания за фармакологията на антиаритмичните медикаменти;
4.2.1.4.9. знания за индикациите и усложненията
от лечението на сърдечните аритмии чрез аблация;
4.2.2. за второ ниво – аблационно лечение:
4.2.2.1. успешно завършено първо ниво на
обучение;
4.2.2.2. срок на обучение – минимум 1 година
и/или поне 50 аблации; това обучение трябва да
бъде документирано от ръководителя на отделението, като се посочат дати на изследване, инициали
на болните, индикации за процедурата, резултат
и усложнения;
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4.2.2.3. минимум практически умения:
4.2.2.3.1. способност за извършване на лява
сърдечна катетеризация чрез феморален артериален достъп;
4.2.2.3.2. техническа сръчност за безопасно
локализиране на аблационен катетър във всички
сърдечни кухини и прилежащите съдове;
4.2.3. обучаващите се лекари не могат да вземат самостоятелни решения относно индикациите,
подхода за извършване на катетеризациите, пред- и
следпроцедурните грижи за болните;
4.2.4. всеки обучаващ се може да участва като
оператор само под директното наблюдение на
квалифициран кардиолог-електрофизиолог, който
е изцяло отговорен за резултата от процедурата.
4.3. Изисквания за всички работещи в отделение
за електрофизиологични интервенции:
4.3.1. спазване на правилата за безопасност на
труда и радиационна защита;
4.3.2. удостоверение за правоспособност за
работа с йонизиращи лъчи;
4.3.3. изпълнение на работата в съответствие
със Закона за безопасно използване на ядрената
енергия;
4.3.4. работещите лекари да извършват като
първи оператор минимум 50 радиофреквентни
аблации за една година при успеваемост не помалка от 80%.
4.4. Изисквания за началник на структура за
електрофизиологични интервенции:
4.4.1. да отговаря на условията по т. 4.1.1;
4.4.2. да има стаж поне 5 години в структура
за електрофизиологични интервенции.
4.5. Професионална дейност:
4.5.1. една инвазивна процедура се осъществява
задължително от:
4.5.1.1. минимум двама лекари, единият от които
е с право да работи като самостоятелен оператор;
4.5.1.2. минимум трима специалисти по здравни грижи;
4.5.1.3. друг персонал – един санитар.
4.6. Специалистите по здравни грижи:
4.6.1. притежават умения за включване на
интравенозни медикаменти;
4.6.2. спазват правилата за работа в стерилни
условия;
4.6.3. познават целия набор от катетри и консумативи;
4.6.4. умеят да промиват правилно катетрите
и интродюсерите за избягване на емболизация, а
също и правилно да почистват, стерилизират и
съхраняват катетрите и консумативите;
4.6.5. познават основните медикаменти в кардиологията;
4.6.6. владеят методите за реанимация.
5. Контрол на качеството
5.1. Задължително е въвеждането на програма за
постоянно подобряване на качеството. Тя включва
въвеждането и системното събиране, проследяване
и анализиране на параметрите, които отразяват
качеството и резултатите от извършените диагностични и интервенционални процедури.
5.2. Основни елементи на програма за контрол
на качеството са:
5.2.1. индивидуален процедурен обем и честота
на големи усложнения;
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5.2.2. процедурни усложнения на структурата
за електрофизиологични интервенции;
5.2.3. клинична и демографска информация;
5.2.4. потвърждение на точността на данните;
5.2.5. сравнение на процедурните резултати с
публикуваните в научната литература;
5.2.6. оценка на риска при пациентите.
5.3. Лечебните заведения, в които се осъществяват инвазивни електрофизиологични интервенции,
участват в общ регистър на национално ниво с
данни за резултатите, включително и усложненията
от извършените диагностични и интервенционални
процедури.
6. Сигурност и безопасност на пациентите и
медицинския персонал
6.1. Радиационната експозиция се измерва в
единицата rem. Средната фонова радиационна
експозиция е около 0,1 rem за година. Инвазивните кардиолози получават допълнително 0.004
до 0.016 rem за процедура. Максимално допустимата експозиция за цялото тяло е 5 rem на
година. Акумулираната максимална доза за цял
живот не трябва да надвишава произведението от
акумулираната rem експозиция × възрастта (или
максимум 50 rem).
6.2. Радиационната експозиция се измерва с
рентгенови филмови или транслуминесцентни
дозиметри:
6.2.1. препоръчва се да се носят два дозиметъра, един на защитната яка и един под защитната
престилка на нивото на кръста.
6.3. Разсеяното лъчение се редуцира чрез намаляване на броя на проекциите с увеличение,
използване предимно на безфилмово снимане,
максимално приближаване на електроннооптичния
преобразувател до пациента и максимален киловолтаж, даващ приемлива контрастност на образа
(с оглед намаляване на генерираните милиампери).
По-голямата част от радиационната експозиция по
време на интервенционални процедури се дължи
на разширеното използване на флуороскопия.
6.4. Подходящото колимиране и използването
на целия набор от защитни средства са важни за
редуциране на експозицията. Същите правила важат и за намаляване на експозицията на пациента
към разсеяното лъчение.
7. Специални изисквания към отделението/сектора за инвазивна електрофизиология, в което се
обучават специалисти
7.1. Обем на извършените аблационни процедури – над 300 годишно.
7.2. Наличие на отделение/клиника по кардиохирургия към същото лечебно заведение.
7.3. Поддържане на достъпна за външен контрол електронна база данни, съдържаща имената
на операторите, броя, вида и компликациите на
аблациите.
7.4. Наличие на поне двама специалисти, отговарящи на изискванията на т. 4.1.1.4 и т. 4.1.1.5:
7.4.1. изисквания към ръководителя на специализацията:
7.4.1.1. лекар с призната специалност по кардиология;
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7.4.1.2. притежава свидетелство за извършване
на инвазивни процедури в областта на електрофизиологията;
7.4.1.3. притежава над 10-годишен опит в областта на инвазивната електрофизиология;
7.4.2. изисквания към обучаващия лекар:
7.4.2.1. да е на трудов договор в самостоятелната
клиника/отделение по кардиология на лечебното
заведение;
7.4.2.2. да притежава свидетелство за извършване
на инвазивни електрофизиологични процедури;
7.4.2.3. да е извършил самостоятелно над 500 интервенции и да има над 5-годишен опит в областта
на инвазивните електрофизиологични процедури.
8. Интердисциплинарни аспекти и елементи от
други медицински дейности, при които се прилагат
правилата за работа, посочени в съответните
стандарти
8.1. Хирургия – нарушаване целостта на кожата, работа с кръв, спазване на правилата на
асептиката и антисептиката.
8.2. Образна диагностика – работа в йонизираща среда и работа с контрастна материя.
8.3. Анестезиология и реанимация – локална
анестезия, кардиопулмонална ресусцитация, лечение на сърдечен арест, тежки алергии.
8.4. Дейността в структурата за електрофизиологични интервенции има интердисциплинарни
аспекти, без да е необходимо да се покриват стандартите в съответните медицински специалности.
8.5. При ситуации, които налагат седация или
анестезия на болния, както и при реанимационни мероприятия на тежки спешни състояния се
осигурява участие на анестезиолог-реаниматор.
Ръководител на дейността остава инвазивният
електрофизиолог, който носи отговорността за
крайния изход на процеса.
9. Дефиниции
9.1. Перкутанни електрофизиологични интервенции – интервенции за диагностика и лечение
на ритъмни и проводни нарушения на сърцето,
посредством въвеждане на катетри чрез перкутанен съдов достъп.
9.2. Съдов достъп:
9.2.1. през входна точка в съдовата система се
въвеждат катетри за провеждане на електрофизиологично изследване или лечение;
9.2.2. места за артериален достъп са дясна и
лява артерия феморалис;
9.2.3. места за венозен достъп са дясна и лява
вена феморалис и при нужда – вена субклавия и
вена югуларис;
9.2.4. мястото на достъп се почиства с дезинфектант, извършва се локална анестезия при
отсъствие на алергия и се пунктира с игла;
9.2.5. през иглата последователно се въвежда
водач, въвеждач (интродюсер) и катетър.
9.3. Дясна сърдечна катетеризация:
9.3.1. въвежда се катетър чрез венозен достъп в
дясно предсърдие, дясна камера, коронарния синус
и в близост до трикуспидалния анулус;
9.3.2. регистрират се интракардиални потенциали;
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9.3.3. регистрираните потенциали по време
на синусов ритъм, предсърдна и камерна стимулация, тахи- или брадиаритмия се съхраняват на
дигитален и/или хартиен носител, позволяващ
по-късен анализ.
9.4. Лява сърдечна катетеризация:
9.4.1. въвежда се катетър чрез артериален достъп
в аортата и лява камера;
9.4.2. регистрират се интракардиални потенциали.
9.5. Транссептална катетеризация:
9.5.1. в дясно предсърдие се въвежда дълга
метална игла (транссептална игла) чрез достъп
от феморална вена;
9.5.2. пунктира се междупредсърдната преграда
и се прониква в ляво предсърдие;
9.5.3. транссепталната катетеризация се прилага
при лечение на ритъмни нарушения с произход от
ляво предсърдие или като част от по-комплексна процедура – триизмерен електроанатомичен
мепинг.
9.6. Електрофизиологично изследване:
9.6.1. през един от въведените катетри се извършва предсърдна или камерна стимулация с цел
да се предизвика тахи- или брадиаритмия;
9.6.2. предизвиканата тахи- или брадиаритмия
се записва на дигитален и/или хартиен носител;
9.6.3. при необходимост се извършва ангио
графия – впръскване на контрастна материя в
сърдечна кухина, артериален или венозен съд с
цел визуализация на съответни сърдечно-съдови
сегменти. Количеството и дебитът на контрастната
материя се определят от оператора така, че да се
осигури максимална информация.
9.7. Триизмерен електроанатомичен мепинг:
9.7.1. създава се анатомична карта на сърдечна
кухина(и), а при необходимост – и на прилежащите съдове;
9.7.2. върху създадената анатомична карта се
наслагва волтажна карта на активирането по време
на синусов ритъм или тахиаритмия.
9.8. Електрофизиологична терапевтична интервенция (аблация):
9.8.1. процедура, при която се пропуска енергия
в сърцето или прилежащите съдове с цел да се
създадат лезии, които правят невъзможно възникването на ритъмно нарушение на сърдечната
дейност;
9.8.2. разнообразието на местата за аблация не
позволява изчерпателно изброяване на конкретна мощност, температура и продължителност на
приложение на радиофреквентната енергия; това
е обект на съответни ръководства.
Глава 8. Изисквания за отделение/сектор по
физикална и рехабилитационна медицина
1. Задължителни ключови елементи – приложими са изискванията на медицинския стандарт по
физикална и рехабилитационна медицина.

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАЗАТА ЗА
СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА КАРДИОЛОГИЯТА
(съобразени с критериите на UЕMS – European
Union of Medical Specialists и European Board for
Specialty Cardiology)
Глава 1. Изисквания за техническо оборудване
1. Наличие на всички съвременни неинвазивни
технологии за осъществяване на изследвания и
процедури – рентгенова апаратура (включително
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съвременна рентгенова компютъртомографска
техника), ЕКГ, апаратура за тест с натоварване,
24-часови холтер мониториращи системи – ЕКГ и
артериално налягане, ЕхоКГ апарати, включително
тъканна доплер ехокардиография и трансезофагеална ехокардиография, апаратура за контрол върху
функциите на кардиостимулатори, специализирани
образни методи за диагностика в рамките на същото лечебно заведение, препоръчително е да има
апаратура за нуклеарни радиоизотопни изследвания.
2. Напълно екипиран диагностично-консултативен блок с кабинети за пациенти с кардиологични
заболявания с възможности за извършване на
спешни реанимационни процедури.
3. Наличие на достатъчен брой легла в кардиологичната клиника/отделение, които да осигурят достъп за пациенти със заболявания от
целия спектър на сърдечно-съдовата патология и
възможност за самостоятелна работа на специализиращите лекари.
4. Отделението/секторът по интензивна кардиология трябва да има най-малко 6 интензивни
легла, с пълно оборудване за провеждане на електрокардиографско и хемодинамично мониториране,
за антибрадикардно пейсиране, кардиоверсио и
дефибрилация, интубация и вентилация, препоръчително е да има апаратура за хемодинамично
подпомагане (интрааортна балонна помпа, хемофилтрация и др.).
5. Институциите, които не притежават цялата
гама от тези възможности (например – липса на
условия за запознаване с проблемите на сърдечносъдовата рехабилитация или сърдечна хирургия,
или електрофизиологията) могат да бъдат признати
като бази за обучение само за определен обем
(модули) от обучението.
Глава 2. Изисквания за работни условия и
организация на дейността
1. Учебни зали за семинари и преподавателски
сесии:
1.1. Всеки специализант има възможност за
работа – бюро, пространство за самостоятелна
подготовка и др.
2. Обучаващата институция е длъжна да създаде
организация на специализацията и продължителното обучение:
2.1. Да предостави учебния план за обучение
на всеки специализиращ лекар.
2.2. Да го запознае със задължителните знания
и практически умения, които трябва да се изградят,
както и да създаде график за продължителността
на обучението в отделните звена, които могат да
имат различен обем и специфика.
2.3. Да уведоми специализиращите лекари за
принципите и формите на провеждане на специализацията.
2.4. Да посочи ясно задълженията и правата
на обучаващите се лекари.
2.5. Да определи пряк персонален ръководител
(преподавател) на специализанта за времето на цялата специализация и да създаде „работен дневник
на специализанта“ с две части – I част: „клинична
работа“ и „учебна програма“; II част – инструментална дейност и процедури.
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2.6. При приключване на специализацията да
изготви атестация за всеки специализиращ лекар.
3. Всяка институция би могла да изгради допълнителни вътрешни правила за провеждане на
специализацията по кардиология.
4. Ежегодно да разработва и предлага програма
за продължаващо обучение на специалистите по
кардиология.
Глава 3. Изисквания към обучаващите лекари
1. Обучаващата институция трябва да разполага
с добре подготвени специалисти по кардиология,
които да осигуряват възможност за обучение в
целия спектър от направления на специалността.
Прекият обучаващ преподавател (ръководителят
на специализацията) трябва да:
1.1. има достъп до всички звена на обучаващата институция;
1.2. практикува специалността кардиология
поне от 5 години и да има степен асистент или
научен сътрудник;
1.3. бъде квалифициран специалист с опит в
следдипломното преподаване и да е авторитет
в медицинските среди, да участва в лекционни
програми;
1.4. има публикации в българския или международния специализиран печат (периодично
атестиране на обучаващите кардиолози чрез въвеждане на съответни критерии), да участва със
собствени разработки в български и международни
научни прояви;
1.5. има опит и умения за научна работа;
1.6. е хабилитирано лице, което осъществява
общото наблюдение и контрола на обучението.
РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ КОМПОНЕНТИ НА
ОТДЕЛЕНИЕ/СЕКТОР ПО КАРДИОЛОГИЯ
КАТО ЧАСТ ОТ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ИЛИ ДРУГА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ – НИВО І
Глава 1. Изисквания за общ кардиологичен
сектор (с легла)
1. Общи положения
Клиничната дейност на сектора е насочена към:
1.1. хоспитализация на пациенти със сърдечносъдови заболявания, които подлежат на медикаментозно лечение по повод на остро или изострено
хронично сърдечно-съдово заболяване;
1.2. хоспитализация на пациенти със сърдечно-съдови усложнения по време или след друго
некардиологично лечение;
1.3. хоспитализация на пациенти за долекуване
след остри или изострени кардиологични състояния,
във връзка с които са били хоспитализирани, диагностицирани и лекувани в самостоятелни клиники/
отделения по кардиология, както и на пациенти за
долекуване след инвазивно (интервенционално) и/
или кардиохирургическо лечение в самостоятелни
кардиологични клиники/отделения или клиника/
отделение за сърдечна хирургия;
1.4. извършване на неинвазивни диагностични
изследвания – пациенти след период на интензивно лечение.

БРОЙ 11

ДЪРЖАВЕН

2. Структура
2.1. Характеристика на структурата на общия
кардиологичен сектор:
2.1.1. стационарна зона, чиито основни функционални помещения са стаите за пациенти, разположени в непосредствена териториална близост
с останалите сектори на клиниката/отделението
по вътрешни болести или друга специалност и
специално осигурен лесен достъп до отделението
за интензивно лечение на вътрешните болести;
2.1.1.1. едно болнично легло трябва да има
принадлежаща към него площ не по-малко от
5 кв. м, а минимална площ на стаята – 8 кв. м;
стаята да има достъп до пряка дневна светлина;
да има пряка или непряка връзка със санитарен
възел; болничните легла да са подвижни и между тях трябва да има пространство за действие
на персонала, за движение на пациентите и за
манипулиране с инструментите и материалите;
минималната широчина на манипулационното
пространство е 70 см;
2.1.1.2. всеки пациент да има улеснен достъп
до санитарен възел, комуникационна система (интерком), източник на енергия, локално осветление
и източник на кислород с маска;
2.1.1.3. коридорите в сектора по кардиология
са елемент, който има важни функции, свързани
с придвижване на пациентите, провеждане на
рехабилитационни процедури, зона, в която е възможно да възникнат спешни ситуации, пораждащи
необходимостта от провеждане на реанимационни
действия, поради което е наложително да са решени
така, че да позволяват манипулиране с легла или
подвижни пациентски столове;
2.1.2. други структури, свързани с дейността
на специализирания персонал в общия сектор по
кардиология:
2.1.2.1. сестрински модул с открит визуален
достъп до коридора и болничните стаи и комуникационна система с пациентите и с включен
сестрински пост, които да са съобразени със структурата на отделението/клиниката по вътрешни
болести или друга специалност;
2.1.2.2. стаи и/или кабинет за физиотерапия
за пациенти, получаващи рехабилитационни
процедури, за които не е задължително да бъдат
териториална част от стационара.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Специфично лечебно-диагностично медицинско оборудване:
3.1.1. сертифициран ЕКГ апарат (1 апарат за
сектора), хартия за запис;
3.1.2. монитори за контрол на сърдечен ритъм,
артериално налягане и температура (1 монитор
на 6 легла);
3.1.3. апарати за измерване на артериално
налягане (всеки лекар);
3.1.4. оборудване за провеждане на реанимационни процедури в сектора по кардиология – дефибрилатор, интубационен набор, инструментална
количка, перфузори, инфузионни помпи, инфузионна стойка; източник на кислород, вакуум;
3.1.5. комплект от инструменти за плеврална
и перикардна пункция;
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3.1.6. оборудване на коридорите – изводи за
електричество, бърз и лесен достъп до оборудване
за реанимационни процедури.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. количествената характеристика на лекарския състав на клиниката/отделението по
вътрешни болести или друга специалност трябва
да осигурява нормално и непрекъснато целодневно и целогодишно функциониране на сектора по
кардиология при предвидената норма за най-малък
брой легла – от 1 до 2 лекари за 5 легла;
4.1.2. от лекарите в сектора по кардиология
към клиниката/отделението по вътрешни болести
или друга специалност най-малко един трябва да
притежава специалност по кардиология;
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – 1 с квалификация „бакалавър“;
4.2.2. сестрински състав – оптимално е съотношението сестри:лекари – 2:1.
4.3. Други длъжности – медицински секретар,
санитари и друг помощен персонал, в зависимост
от организацията на работа и необходимостта от
тях в клиниката/отделението по вътрешни болести
или друга специалност.
5. Професионална дейност
5.1. Общи положения:
5.1.1. професионалната дейност, осъществявана
от лекарите и другите медицински специалисти,
е насочена към хоспитализиране и лечение на
спешни и планови пациенти, с кардиологични
остри или изострени сърдечно-съдови заболявания,
както и към болни в периода след преодоляване
на острата фаза на съответното заболяване във
фаза на долекуване;
5.1.2. дейността се извършва непрекъснато
24 часа в денонощието; при необходимост се
осигурява до 30 минути явяване в клиниката/отделението на лекар и/или сестра в извънработно
време или на външен консултант;
5.1.3. дейността се основава на правилата,
посочени в ръководствата/алгоритмите за добра
клинична практика, които са задължителни за всяка
кардиологична клиника (базирани на ръководствата
на Европейското кардиологично дружество или
на съвместните ръководства на това дружество и
Американската асоциация по кардиология).
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
5.2.1. клинични прегледи на пациента (физикално изследване), снемане на анамнеза, създаване
на диференциално-диагностичен план;
5.2.2. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация,
определяне на кръвна група;
5.2.3. създаване на терапевтична схема, модифицирането є в съответствие с новите данни за
пациента и неговото състояние;
5.2.4. решение за извършване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната
диагноза и интерпретацията на данните;
5.2.5. изграждане рисковия профил на пациента
и създаване на конкретни мерки за провеждане на
вторична профилактика и рехабилитация;
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5.2.6. извършване на ежедневни визитации;
5.2.7. ежедневно попълване на съответните
медицински документи, отразяващи състоянието
на пациента, неговата терапия, получените данни
от инструменталните и лабораторни изследвания;
5.2.8. разясняване на пациента и неговите близки на необходимия диагностичен и лечебен план
и получаване на тяхното информирано съгласие
на базата на достатъчна информация относно
ползата и риска от предлаганите диагностични и
лечебни методи;
5.2.9. извършване на реанимационни действия
в случай на нужда от такива;
5.2.10. извършване на високоспециализирани
дейности при наличие на специалист, притежаващ
свидетелство за това;
5.2.11. осигуряване при необходимост на консултант от областта на кардиологията или от друга
област на медицинската наука;
5.2.12. участие и представяне на трудни клинични
случаи за обсъждане пред останалите членове на
клиниката/отделението или пред специалист-кардиолог от самостоятелната клиника/отделението
по кардиология;
5.2.13. стриктно спазване на нормативно установените права на пациента;
5.2.14. контрол върху дейността на останалия
медицински и немедицински персонал в изпълнение
на назначените от лекаря манипулации и лечение.
5.3. Професионални дейности, осъществявани
от специалистите по здравни грижи:
5.3.1. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.3.2. работа с основните медикаменти, използвани в кардиологията;
5.3.3. специализирани дейности за медицински
сестри в кардиологичния сектор – извършване на
ЕКГ, спешни манипулации, работа с дефибрилатор,
помощни действия при реанимация.
6. Организация на дейността
6.1. Организацията на дейността на сектора се
подчинява на изискванията на общия правилник
за устройството, дейността и вътрешния ред на
болничното заведение.
6.2. В основата на организацията на сектора е
необходимо да залегнат и правила, осигуряващи
максимална ефективност и безопасност за пациентите, базирани на ръководствата/алгоритмите
на Европейското/Американско кардиологично
дружество, утвърдени от Дружеството на кардиолозите в България.
6.3. С оглед на потенциалните възможности за
възникване на усложнения трябва да се осигурят
непрекъснати 24-часови връзки между сектора
и останалите звена на клиниката/отделението
по вътрешни болести или друга специалност и
специално с отделението за интензивно лечение
на вътрешните болести, както и с болничните
структури или структури извън болницата по
образна диагностика, самостоятелна клиника/
отделение по кардиология, притежаваща звено за
инвазивно (интервенционално) лечение, сърдечна
и/или съдова хирургия, с цел осъществяване на
максимално ефективно и непрекъснато лечение на
пациентите. При липса на такива звена в болницата
последната задължително осигурява предварително
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достъпа на пациентите си до такива звена на други
лечебни заведения чрез договор, който поддържа
актуален. Договорът трябва да осигурява достъп
на пациентите до такива специализирани звена
(например препоръчително в рамките най-много
на 120 минути за пациенти с остър коронарен
синдром със СТ елевация).
7. Критерии за качество на извършената дейност
7.1. Статистически показатели за лечебната
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителността на лечението, използваемостта
на леглата, смъртността и др.
7.2. Възникване на усложнения поради неспазване правилата на добрата медицинска практика,
определена в ръководствата/алгоритмите за работа.
7.3. Процент на рехоспитализации.
7.4. Спазване на ръководствата/алгоритмите
за работа, приети от съответната кардиологична
клиника и препоръчани от Дружеството на кардиолозите в България.
7.5. Оценка от пациенти чрез анкетни карти,
честота на писмени оплаквания към НЗОК и МЗ,
отзвук в медии.
Глава 2. Изисквания към леглата за интензивно лечение
1. Задължителни ключови елементи – леглата
за интензивно лечение са разположени на територията на отделение за интензивно лечение на
вътрешните болести или на друга медицинска специалност с легла за интензивно лечение, като са
приложими изискванията на медицинския стандарт
по анестезиология и интензивно лечение, както
и съответно на медицинския стандарт в областта
на вътрешните болести.
Глава 3. Изисквания за сектор за неинвазивна
диагностика на сърдечно-съдовите заболявания
1. Общи положения
1.1. Секторът за неинвазивна диагностика
осигурява изпълнението на всички неинвазивни
диагностични методи в кардиологията при пациенти със сърдечно-съдови заболявания:
1.1.1. 24-часово холтер мониториране на артериално налягане;
1.1.2. 24-часово ЕКГ холтер мониториране на
сърдечния ритъм и проводимост;
1.1.3. ехокардиография във всичките є технически аспекти;
1.1.4. стрес-тест с натоварване чрез велоергометър или бягаща пътека;
1.1.5. електрокардиография.
2. Структура
2.1. Секторът е:
2.1.1. съставен от отделни зали/кабинети;
2.1.2. разположен на достъпно място за всички
останали структури от клиниката;
2.1.3. с възможност за комуникация с всички
останали звена на болничното заведение.
2.2. Провеждането на ехокардиографски изследвания и стрес-тест натоварвания изискват кабинети
за тяхното извършване с директна дневна светлина,
с възможности за комуникация помежду им, както
и с другите сегменти от отделението – площта на
тези зали не трябва да е по-малка от 20 кв. м за
всяка от тях.
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2.3. В отделни кабинети се локализират дейности
те, свързани с холтер мониториране на сърдечния
ритъм и артериалното налягане, извършване на
електрокардиография; всеки кабинет трябва да има
площ не по-малка от 8 кв. м и да има директно
дневно осветление.
2.4. Отделните кабинети са свързани с коридор
с възможности за сядане на пациентите; коридорът
е достатъчно широк, за да осигурява маневриране
на легла с тежко болни пациенти; има електрически
контакти, които да бъдат използвани в ситуации
на необходимост от провеждане на реанимационни
мероприятия (клинична смърт).
2.5. Други структурни единици към сектора:
санитарен възел за пациенти, санитарен възел
за персонала, място за медикаменти, лекарски
кабинети, архив, склад.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Велоергометър и/или „бягаща пътека“
(тредмил) с възможности за компютърна обработка на резултатите.
3.2. 24-часов ЕКГ холтер мониторираща система – 1 комплект.
3.3. 24-часов холтер мониторираща система за
артериално налягане – 1 комплект.
3.4. Ехокардиографски апарати – 1 брой за
сектора, пулсов, продължителна и цветна Доплер
ехокардиография, с възможности за трансезофагеално ехокардиографско изследване и със софтуерен
пакет за количествени измервания; не се допуска
използването на апарат, който е бил надстрояван/
обновяван преди повече от 7 години.
3.5. Медицински кушетки с подвижни елементи.
3.6. Стойки за инфузомати; перфузори, инфузомати.
3.7. Консумативи за извършване на трансезофагеално ехокардиографско изследване.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. началник на сектора – лекар със специалност по кардиология, притежаващ свидетелство
за експертно ниво по ехокардиография и със стаж
най-малко 5 години в сектор по неинвазивна
диагностика;
4.1.2. лекари в сектора – с придобита специалност по кардиология и ако извършват ехокардиографски изследвания – да имат свидетелство
съответно за експертно ниво по ехокардиография;
4.1.3. броят на лекарите се определя според
възможностите на лечебното заведение;
4.1.4. броят ехокардиографски изследвания,
извършени от един лекар за една година, не
следва да бъде по-малък от 500 за поддържане на
компетентност като самостоятелен изследовател;
4.1.5. лекарите в отделението задължително
владеят повече от една неинвазивна методика за
осигуряване на взаимна заменяемост при отсъствия.
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4.2. Специалисти по здравни грижи – задължително поне 1 специалист по здравни грижи за едно
изследване – ехокардиография или стрес-тестове
с велоергометрия/бягаща пътека.
5. Професионални дейности
5.1. Общи положения – професионалните
дейности по неинвазивна диагностика изискват
непрекъснато поддържане на квалификацията от
работещите в структурата.
5.2. Провеждане на стрес-тестове чрез велоергометрия или тредмил.
5.3. Провеждане на стрес-тестове с фармакологични агенти и ехокардиография.
5.4. Разчитане на 24-часови холтерови записи
на сърдечния ритъм и проводимост.
5.5. Разчитане на 24-часови холтерови записи
на артериалното налягане.
5.6. Разчитане на ЕКГ.
5.7. Провеждане на едно- и двуразмерни ехокардиографски изследвания с пулсов, продължителен, цветен тъканен и конвенционален доплер,
извършване на тъканно-доплерово изследване.
6. Организация на дейността
6.1. Продължителност на ехокардиографски
изследвания 25 – 30 минути за стандартни изследвания, до 45 минути за по-сложни изследвания.
6.2. Използване на стандартни алгоритми за
работа.
6.3. Използване на утвърден задължителен
протокол за разчитане на ехокардиографските
изследвания с три части: измервания – съдържа
размерите на стените и кухините и измерванията,
базирани върху доплерово изследване; описателна
част – анатомия на клапите, обща и регионална
функция на лявата и дясната камера; заключение – прецизно и разбираемо, дава отговор на
запитването на насочващия лекар; при нужда
може да се добави и кратък клиничен коментар.
6.4. Окончателното разчитане трябва да се
извърши в рамките на 24 часа и да бъде издадено
(подписано) от сертифициран ехокардиографист.
6.5. Архивиране на изследванията.
6.6. Своевременно разчитане на изследванията с велоергометър/бягаща пътека – до 2 часа
след приключване на изследването, както и на
24-часовите холтерови записи на ЕКГ и артериално налягане – до 24 часа след приключване на
изследването.
7. Контрол на качеството
7.1. Въвеждане на система за управление на
качеството чрез системно събиране, проследяване
и анализиране на параметрите, които отразяват
качеството и резултатите от извършените диагностични процедури, като степен на съвпадение на
диагнозата с други методи (например инвазивните
методи от т.нар. златен стандарт или образни рентгенови методи/КАТ или ядрено-магнитен резонанс).
7.2. Въвеждане на нови методи за неинвазивна
диагностика.
7.3. Участие в български и чуждестранни научни
форуми със собствени разработки и резултати.
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НАРЕДБА № 4

от 25 януари 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Микробиология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Микробиология“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минимални изисквания към лицата
по чл. 2, които извършват дейности по микробиология.
(3) В изрично посочените в приложението
случаи наредбата се прилага и за лабораториите на регионалните инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве.
Чл. 2. Микробиологичните изследвания се
извършват от:
1. самостоятелни медико-диагностични
лаборатории;
2. микробиологични лаборатории на лечебни
заведения за извънболнична помощ;
3. микробиологични лаборатории на лечебни
заведения за болнична помощ, диспансери и
диализни центрове;
4. лаборатории на Националния център по
заразни и паразитни болести.
Чл. 3. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по микробиология
от установеното с изискванията на тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: Б. Нанев
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„МИКРОБИОЛОГИЯ“
I. Определение
Микробиологията е самостоятелна медицинска
специалност и научна дисциплина, която чрез
количествени и качествени методи на изследване
осигурява необходимата информация за етиологична диагноза на инфекциите и инфекциозните
болести, определя антимикробната активност на
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лекарствените продукти, контролира динамиката
на болестния процес, ефективността на лечението,
ефективната профилактика, както и на оценката
на степента на възстановяване на здравето.
Микробиологията е специалност с преобладаваща клинико-диагностична насоченост, която
по клинични и лабораторни критерии поставя
етиологичната диагноза и определя прогнозата,
етиотропната терапия и профилактика при всички
инфекциозни заболявания и инфекции, колонизация и носителство.
Микробиологичните изследвания са обективни
по своя характер, което е една от причините за
непрекъснатото увеличаване на броя на извършваните изследвания. Бързото развитие на микробиологията като специалност и на лабораторната
технология водят до непрекъснато въвеждане на
нови показатели, както и на методи и апаратура за тяхното изследване. Поради опасност за
здравето на персонала и населението и поради
възможността за епидемично разпространение на
инфекциите всички изследвания за доказване на
инфекциозни причинители могат да се извършват
само в лаборатории при спазване разпоредбите
на този стандарт.
II. Квалификация и задължения на персонала
1. Квалификация на персонала.
1.1. Лабораториите, които извършват микробиологични изследвания, се ръководят от лекар с
призната специалност „Микробиология“.
1.2. Лекарите и биолозите, които работят в лабораторията, трябва да са с призната специалност
„Микробиология“.
1.3. В лабораторията могат да работят лекари
и биолози, които нямат придобита специалност
„Микробиология“. В рамките на три години от
започване на работа в лабораторията тези лица
трябва да бъдат зачислени за придобиване на
специалност „Микробиология“.
1.4. Медицинските лаборанти, които работят в
лабораторията, трябва да са с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“
или с приравнената на нея степен „специалист по“.
В лабораторията могат да работят и медицински
лаборанти, които имат диплома за полувисше или
средно специално образование.
1.5. Лабораторните работници, които работят
в лабораторията, трябва да притежават най-малко
основно образование.
2. Задължения на персонала.
2.1. Ръководителят на лабораторията участва
пряко в диагностично-лечебния процес под формата
на редовни визитации (ежедневно, а при необходимост и по-често) в клиничните структури с висок
риск, заболеваемост и смъртност от нозокомиални
инфекции. При пациенти със (или с подозрение
за) синдром на системна възпалителна реакция
и/или сепсис ръководителят на лабораторията:
2.1.1. организира и следи за правилното от методологична гледна точка назначаване и взимане
на материали за микробиологични изследвания;
2.1.2. взема участие в решението за назначаване
и провеждане на емпирична антибактериална/
антимикотична терапия;
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2.1.3. взема участие в решението за назначаване
и провеждане на антибактериална/антимикотична терапия по микробиологични/микологични
показания;
2.1.4. мониторира ефективността на провежданата антимикробна терапия чрез прилагане на
адекватни микробиологични методи.
2.2. Ръководителят на лабораторията участва
в изготвянето на лекарствената политика на лечебното заведение в частта „Антибактериални/
антимикотични лекарствени продукти“ и осъществява периодичен контрол върху адекватното
є провеждане (отнася се за лечебните заведения
за болнична помощ и диспансерите).
2.3. Ръководителят на лабораторията изготвя
ежегоден план за поддържане и повишаване квалификацията на персонала в лабораторията.
2.4. Ръководителят на лабораторията представя
ежегоден отчет в Националния център по заразни и
паразитни болести за структурата и антибиотичната
чувствителност на изолираните в лабораторията
му щамове, както и изпраща в референтните лаборатории за потвърждаване изолати с нетипична
резистентност, както и бактериални изолати с
епидемичен потенциал.
2.5. Лекарят организира методологично и провежда микробиологичен мониторинг (на пациенти
и на околна среда) в клиничните структури с висок
риск, заболеваемост и смъртност от нозокомиални
инфекции. Периодично (на три месеца, на шест
месеца, годишно) извършва анализ на микробиологичната обстановка и предлага мероприятия за
намаляване на рисковете от вътреболнични инфекции и стартови антибактериални/антимикотични
средства за емпирична терапия по нозологични
единици (отнася се за лечебните заведения за
болнична помощ и диспансерите).
2.6. Задълженията на лекарите, биолозите,
медицинските лаборанти и лабораторните работници, работещи в лабораторията, се определят и
детайлно се регламентират с тяхната длъжностна
характеристика, която се утвърждава от ръководителя на лабораторията.
III. Общи изисквания за работа в лабораториите
1. Пространството в лабораторията трябва да
осигурява възможност за извършване на всички
процедури.
2. Осветлението и вентилацията трябва да
са съответни на извършваните в лабораторията
процедури.
3. Термостатите, хладилниците и фризерите
трябва да поддържат зададената им температура,
за което се следи ежедневно и се отбелязва в
лабораторен журнал.
4. Лабораторията въвежда процедури за поддържане на оборудването си чрез извършване
и документиране на периодични проверки на
оборудването.
5. Лабораторията трябва да спазва установените
с нормативен акт изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд, за противопожарна
охрана и за съхранението на химични, биологични
и радиоактивни материали.
6. Лабораторията извършва изследвания при
наличие на писмена заявка от лекар. Заявката
трябва да съдържа имената на пациента, имената и
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адреса на лекаря, назначил изследването, телефон
за обратна връзка, насочваща клинична диагноза,
съпътстваща терапия, вида на изследването, вида
на пробата, датата и часа на взимане на пробата.
7. Всички реагенти се съхраняват съобразно
производствените инструкции.
8. Лабораторията трябва да има документирани
критерии за приемливост на пробата за изследване
съгласно т. V.
9. Лабораторията създава и поддържа регистър
за съхранение, движение и отчитане на лабораторните щамове. Регистърът се попълва от определен
от ръководителя на лабораторията медицински
специалист. В регистъра се описват съхраняваните
щамове, тяхното движение, режимът на работа с
тях и унищожаването им. Ръководителят на лабораторията контролира поддържането на регистъра.
10. Всички процедури, които се използват в
лабораторията, трябва да са детайлно описани в
наръчник по качеството, утвърден от ръководителя на лабораторията и достъпен за персонала
на лабораторията.
IV. Управление на качеството
1. Лабораторията осигурява качество на изследванията чрез прилагане на вътрешен и външен
качествен контрол, които са част от системата
по качеството.
2. Лабораторията трябва да провежда системен
вътрешен качествен контрол и оценка на качеството чрез паралелни анализи на реални материали,
контролни тест щамове и еталонни щамове.
3. Лабораторията поддържа журнал с резултатите от вътрешнолабораторния контрол.
4. Ежеседмично се проверяват антибиотичните дискове за дисково-дифузионния метод с тест
щамове.
5. При започване на работа с нова серия реактиви и хранителни среди се провежда контрол.
6. Пробите за качествен контрол се тестват
по същия начин, както и пробите на пациентите.
7. Лабораторията трябва да провежда най-малко
два пъти годишно външен качествен контрол чрез
участие в междулабораторни сравнителни изследвания в национална система за външна оценка
на качеството на изследванията, организирана от
отдел „Микробиология“ при Националния център
по заразни и паразитни болести и Българската
асоциация на микробиолозите. На участниците
се издава сертификат.
8. Националните референтни лаборатории задължително участват в чуждестранна нетърговска
система за външна оценка на качеството.
9. Микробиологичните лаборатории подлежат
на акредитация по реда на Закона за лечебните
заведения и по желание на акредитация, извършвана от Българската служба по акредитация със
задължително участие на сертифициран одитор с
медицинска специалност по микробиология.
V. Документиране
1. Лабораторията поддържа и съхранява документация с данни за тестваните материали,
използваните реагенти, датата на изследването и
лицето, извършило изследването.
2. Протоколът с готовия резултат съдържа
следните реквизити:
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2.1. името на изследваното лице или уникален
код;
2.2. изследвания материал;
2.3. вида на изследването;
2.4. датата на извършване на изследването;
2.5. резултата от изследването;
2.6. заключение – интерпретация на резултата;
2.7. предложение за терапевтично поведение;
2.8. подпис на началника на лабораторията.
3. При негодност на пробата за изследване
трябва да се посочат приетите и документирани
в лабораторията критерии за неприемливост на
пробите за изследване.
4. Лабораторията трябва да съхранява резултатите от проведените тестове за контрол на
качеството – вътрешнолабораторен или външен
(при участие в националната система за външна
оценка на качеството на изследванията).
VI. Задължителен минимален обем изследвания и задължителна апаратура за лабораториите,
които извършват микробиологични изследвания
А. Самостоятелни медико-диагностични лаборатории, микробиологични лаборатории на
лечебни заведения за извънболнична помощ и
микробиологични лаборатории на районните лечебни заведения за болнична помощ
1. Задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
1.1. изследване на гърлен, назофарингеален
секрет и храчка: директен микроскопски препарат, посявка, изследване за стрептококи (до
вид), стафилококи (до вид), Ентеробактериацее
(до вид), Кандида (до вид), Коринебактериум (до
вид), Ентерококи (до вид);
1.2. микробиологично изследване на урина
(урокултура): седимент, количествено изследване, посявка, изследване за Eнтеробактериацее,
П. аеругиноза, Кандида (до вид), стафилококи
(до вид), стрептококи (до вид), неферментиращи
глюкозата Грам отрицателни бактерии (до вид),
Ентерококи (до вид);
1.3. микробиологично изследване на материали от гениталния тракт: микроскопски препарат,
посявка, изследване за Кандида (до вид), Eнтеробактериацее, стрептококи (до вид), стафилококи
(до вид), П. аеругиноза; Трихомонас и Н. гонорее
(микроскопски), Ентерококи (до вид);
1.4. микробиологично изследване на изпражнения: микроскопски препарат, посявка, изследване
за Шигела (до вид), Салмонела (до група) и патогенни E. коли (пробна аглутинация със сборни
серуми от първа до трета група), Кандида (до вид),
Кампилобактер (микроскопски);
1.5. микробиологично изследване на ликвор:
микроскопски препарат, посявка, изследване за Н.
менингитидис (микроскопски), Х. инфлуенце, С.
ауреус, Кандида (до вид), Криптококус, Листерия,
Стрептококи (до вид) и Ентеробактериацее (до
вид), Ентерококи (до вид);
1.6. микробиологично изследване на кръв (хемокултура): микроскопски препарати, изследване
за Ентеробактериацее (до вид), стрептококи (до
вид), стафилококи (до вид), Кандида (до вид),
неферментиращи глюкозата Грам отрицателни
бактерии (до вид), Ентерококи (до вид);
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1.7. микробиологично изследване на материали
от рани, включително и инфекции, свързани с
оперативна намеса и при изгаряния: микроскопски препарат, посявка, изследване за С. ауреус,
Ентеробактериацее (до вид), стрептококи (до вид),
П. аеругиноза и други неферментиращи глюкозата
Грам отрицателни бактерии (до вид), Ентерококи
(до вид);
1.8. определяне на антимикробна чувствителност
на бързорастящи микроорганизми към антибиотици
и химиотерапевтици по дисково-дифузионен метод;
1.9. при съмнение за микробен причинител
от инфекциозен материал, който не е посочен в
т. 1.1 – 1.8, лабораторията се обръща към друга
лаборатория от по-високо ниво за изясняване на
етиологичната диагноза и адекватна емпирична
терапия; това се извършва във всички случаи,
когато лабораторията не разполага с възможност
за изясняване на етиологичната диагноза и адекватна емпирична терапия.
2. Задължителна лабораторна апаратура:
2.1. микроскопи;
2.2. центрофуги;
2.3. термостати;
2.4. техническа везна;
2.5. автоклав;
2.6. сух стерилизатор;
2.7. хладилник 4 – 8 °С;
2.8. хладилна камера -20 °С;
2.9. компютър.
Б. Микробиологични лаборатории към областни лечебни заведения за болнична помощ, както
към и РИОКОЗ:
1. Задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
1.1. задължителните лабораторни изследвания
по т. А, 1.1 – 1.8;
2.2. изследване на гърлен, назофарингеален
секрет и храчка за Х. инфлуенце, К. дифтерие,
Б. катаралис;
1.3. микробиологично изследване на изпражнения за: Кампилобактер, определяне на Салмонела
до серовар, Йерсиниа (до вид), сем. Вибрионацее
(до род), аеробни бацили (до род);
1.4. микробиологично изследване на ликвор за:
Х. инфлуенце, К. неоформанс, Н. менингитидис,
Е. коли К1, Стрептококи (до вид) и други трудно
култивируеми микроорганизми;
1.5. микробиологично изследване на кръв за
Х. инфлуенце;
1.6. серологични изследвания на кръв и клинични материали от пациенти за: тифо-паратифни
инфекции, стрептококи (до вид), бруцели, туларемия, менингококи, луес;
1.7. доказване на облигатни анаероби въз основа
на тяхната микро- и макроскопска морфология и
на базата на тест за аеротолерантност;
1.8. доказване на легионелен антиген в урина;
1.9. лабораториите на РИОКОЗ трябва да имат
готовност за диагностициране на патогенни Е. коли
от 1 до 9 група до серовар;
1.10. лабораториите на РИОКОЗ трябва да
имат готовност за диагностициране на антракс,
чума, бруцелоза, туларемия, сап, псевдосап, холера,
коремен тиф.
2. Задължителна лабораторна апаратура:
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2.1. задължителната лабораторна апаратура по
т. А, 2.1 – 2.9;
2.2. водни бани;
2.3. джарове за култивиране на анаероби и
микроаерофили.
В. Лаборатории общ профил към междуобластни
лечебни заведения за болнична помощ и диспансери
(с изключение на лабораториите към лечебните
заведения за болнична помощ и диспансерите, в
които се извършват изследвания за туберкулоза).
1. Задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
1.1. задължителните лабораторни изследвания
по т. Б, 1.1 – 1.7;
1.2. изследване на гърлен, назофарингеален
секрет и храчка за микоплазми, хламидии;
1.3. микробиологично изследване на материали
от гениталния тракт за: Г. вагиналис, микоплазми,
хламидии и анаероби;
1.4. микробиологично изследване на изпражнения за: сем. Вибрионацее (до вид), Клостридиум
дифисиле;
1.5. серологични и генетични изследвания за
микоплазми и хламидии;
1.6. идентифициране на анаеробите на базата
на каталазен тест, спот-индол тест, тест с диагностични дискове, нитратен тест;
1.7. идентификация на гъбички с медицинско
значение, причинители на кожно-лигавични и
системни инфекции, на базата на тяхната микроскопска, макроскопска морфология, биохимична
идентификация и определяне на антимикробна
чувствителност.
2. Задължителна лабораторна апаратура:
2.1. задължителната лабораторна апаратура по
т. Б, 2.1 – 2.3;
2.2. стереомикроскоп;
2.3. флуоресцентен микроскоп;
2.4. апаратно отчитане на ELISA.
Г. Микологични лаборатории към кожно-венерологични диспансери.
1. Задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични инфекции,
на базата на тяхната микроскопска и макроскопска
морфология. Посявка, идентификация.
2. Задължителна лабораторна апаратура – задължителната лабораторна апаратура по т. А,
2.1 – 2.9.
Д. Микробиологични лаборатории по туберкулоза към лечебните заведения за болнична помощ
и диспансерите.
За целите на този стандарт микробиологичните
лаборатории по туберкулоза биват:
– Лаборатории от периферно ниво – първо
ниво;
– Лаборатории от средно ниво – второ ниво;
– Регионални лаборатории – трето ниво;
– Национална референтна лаборатория (НРЛ)
по туберкулоза.
Когато в тези лаборатории се извършват и други микробиологични изследвания, лабораториите
трябва да отговарят на изискванията по т. VI А,
VI Б и VI В.
1. Първо ниво лаборатории по туберкулоза:
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1.1. задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
1.1.1. оцветяване по Цил – Нилсен, микроскопиране и издаване на резултати;
1.2. задължителна лабораторна апаратура:
1.2.1. спиртна лампа;
1.2.2. микроскоп, бинокулярен, с имерсионен
обектив (100х);
1.2.3. хладилник;
1.2.4. подходящи дезинфектанти.
2. Второ ниво лаборатории по туберкулоза:
2.1. задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
2.1.1. задължителните лабораторни изследвания,
осъществявани от лабораториите от първо ниво;
2.1.2. културелно изследване;
2.1.3. изпращане на по-високо ниво на чисти
култури за определяне до вид и на лекарствена
чувствителност;
2.1.4. изпращане до НРЛ на нетуберкулозни
микобактерии за видова идентификация;
2.2. задължителна лабораторна апаратура:
2.2.1. задължителната лабораторна апаратура
за лаборатории от първо ниво;
2.2.2. ламинарен бокс ІІ (втори) клас за биологична безопасност;
2.2.3. лабораторен автоклав;
2.2.4. центрофуга: антиаерозолна, охлаждаща;
2.2.5. термостат или термостатна стая;
2.2.6. вортекс;
2.2.7. везни.
3. Трето ниво лаборатории по туберкулоза:
3.1. задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
3.1.1. задължителните лабораторни изследвания, осъществявани от лабораториите от първо
и второ ниво;
3.1.2. извършване на тестове за определяне на
лекарствена чувствителност на щамове към първи
ред противотуберкулозни лекарствени продукти,
изпратени от лабораториите от второ ниво;
3.1.3. изпращане на всички резистентни туберкулозни щамове за препотвърждение в НРЛ по
туберкулоза;
3.2. задължителна лабораторна апаратура:
3.2.1. задължителната лабораторна апаратура
за лаборатории от второ ниво;
3.2.2. автоматизирана система с течни хранителни среди за култивиране на микобактерии и
определяне на лекарствена чувствителност.
4. Национална референтна лаборатория (НРЛ)
по туберкулоза:
4.1. дейност:
4.1.1. задължителните лабораторни изследвания,
осъществявани от лабораториите от първо, второ
и трето ниво;
4.1.2. провеждане на курсове за обучение на
персонала на всички нива лаборатории;
4.1.3. осъществяване на външна оценка на качеството за всички нива лаборатории съобразно
тяхната дейност;
4.1.4. участие във външна оценка на качеството
в системата на супранационалните лаборатории
на Световната здравна организация;
4.1.5. осъществяване на надзор на лекарствената
резистентност в страната;
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4.1.6. потвърждаване на всички щамове с мултирезистентна туберкулоза (MDR-ТВ) от страната;
4.1.7. потвърждаване на всички нетуберкулозни
микобактерии;
4.1.8. осъществяване на диагностика с полимеразно-верижна реакция (ПВР);
4.1.9. извършване на тестове за определяне на
лекарствена чувствителност на щамове към втори
ред противотуберкулозни лекарствени продукти;
4.1.10. участие в научни проекти, конференции,
национални и международни обучения;
4.2. задължителна лабораторна апаратура:
4.2.1. задължителната лабораторна апаратура
за лабораториите от трето ниво;
4.2.2. апаратура и реактиви за диагностика с
ПВР (полимеразно-верижна реакция).
Е. Национални референтни лаборатории по
микробиология по различни типове инфекции.
1. Задължителен минимален обем лабораторни
изследвания:
1.1. задължителните лабораторни изследвания за
микробиологична лаборатория на междуобластно
лечебно заведение;
1.2. показатели за високоспециализирани изследвания, необходими за лечебно-диагностична,
консултативна, учебна и научна дейност на здравните и лечебни заведения с национално значение:
1.2.1. изследване на гърлен, назофарингеален
секрет и храчка: M. туберкулозис-ПВР, хламидии-ПВР, причинители на системни микози до
вид – културелно и чрез ПВР, пертусис-ПВР;
1.2.2. антибиограми за гъбички (дрожди и
плесени);
1.2.3. микробиологично изследване за особено
опасни бактериални инфекции – туларемия, антракс, чума, бруцелоза;
1.2.4. идентификация на неспорообразуващите
анаероби и на клостридиите до вид;
1.2.5. диагностика на ботулиновите интоксикации, биотипиране, фаготипиране и генотипиране
на салмонели, шигели и Е. коли;
1.2.6. микробиологично изследване на материали за: гъбни причинители (до вид), Б. бургдорфери,
Л. моноцитогенес, Ерлихиа и анаероби (до вид);
1.2.7. серологични изследвания за Лаймска
болест, лептоспирози и ерлихиоза;
1.2.8. молекулярно-генетични методи за клинична микробиологична диагностика и епидемиологично маркиране;
1.2.9. изследване на външна среда за доказване
на микробен причинител.
2. Задължителна лабораторна апаратура:
2.1. апаратура за генетично типизиране;
2.2. апарат за електрофореза;
2.3. амплификатор;
2.4. pH метри;
2.5. камера за дълбоко замразяване на -70 °С;
2.6. автоматизирана система за клинични микробиологични изследвания;
2.7. вивариум.
3. Националните референтни лаборатории по
микробиология осъществяват методична помощ на
микробиологичните лаборатории от цялата страна.
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4. Националните референтни лаборатории
по микробиология изготвят процедури за добра
лабораторна практика, които се съгласуват с Българската асоциация на микробиолозите.
5. Всички лаборатории по букви от „А“ до „Д“
при съмнение за особено опасна бактериална
инфекция, рядък микробен причинител или микробен причинител с необикновена антимикробна
чувствителност незабавно уведомяват съответната
национална референтна лаборатория по микробиология и изпращат материал за изследване по
куриер или постъпват по друг уточнен с лабораторията начин.
VІІ. Аналитични принципи за осъществяването
на микробиологичните изследвания
1. Микроскопски изследвания:
1.1. нативен препарат;
1.2. тушов препарат;
1.3. препарат, оцветен по Грам;
1.4. препарат, оцветен с метиленово синьо по
Льофлер;
1.5. препарат, оцветен по Найсер за коринебактерии;
1.6. препарат, оцветен по Цил – Нилсен;
1.7. оцветяване по Романовски – Гимза;
1.8. оцветяване с акридиноранж (хемокултури);
1.9. оцветяване с флуоресцентни серуми и
флуорохроми.
2. Културелни изследвания на течни и твърди
среди, обикновени, обогатяващи, диференциращи
и селективни хранителни среди.
3. Биологични методи:
3.1. растежна крива;
3.2. морфология;
3.3. биологични тестове за патогенност;
3.4. биологични тестове (промяна морфологията
при различни условия и др.).
4. Биохимична идентификация:
4.1. за Грам (+) микроорганизми;
4.2. за Грам (-) микроорганизми от семейство
Eнтеробактериацее;
4.3. за Грам (-) неферментиращи глюкозата
бактерии;
4.4. за причинители на микози;
4.5. за анаероби.
5. Серологични изследвания:
5.1. реакция аглутинация за бактерии, вируси,
гъбички (антигени и антитела);
5.2. реакция преципитация за бактерии, вируси,
гъбички (антигени и антитела);
5.3. реакция свързване на комплемента (PCK);
5.4. имуноензимен метод (ELISA) за бактерии,
вируси, гъбички (антигени и антитела);
5.5. имунофлуоресценция за бактерии, вируси,
гъбички (антигени и антитела).
6. Изпитване за чувствителност към антимикробни средства:
6.1. дисково-дифузионен метод;
6.2. определяне на МПК по агар-дифузионния
метод;
6.3. определяне на МПК по микродилуционния
метод в бульон;
6.4. определяне на МПК посредством Е тест.
7. Специализирани микробиологични методи
за диагностика и за епидемиологично проучване
на изолираните микроорганизми:
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7.1. биотипиране;
7.2. фаготипиране;
7.3. генотипиране;
7.4. антибиотикотипиране;
7.5. Уестърн блот;
7.6. пулсова гел-електрофореза;
7.7. плазмиден профил;
7.8. ПВР;
7.9. риботипиране;
7.10. радиоизотопни изследвания.
VІІІ. Право на пациентите на достоверна и
поверителна информация от микробиологичните
изследвания
1. Персоналът на лабораторията носи отговорност за достоверността на резултатите от извършените изследвания.
2. Персоналът на лабораторията няма право
да разгласява информация за пациента, която
е получена при изпълнение на служебните им
задължения.
3. Резултатите от изследванията са лични данни
по смисъла на Закона за защита на личните данни.
4. При компютърна обработка на резултатите
от изследвания те следва да бъдат защитени с
код, до който има достъп само персоналът на
лабораторията.
5. Резултатът от изследванията се предава лично
на заявителя на изследването при осигуряване на
защита на личните данни на пациента. Резултати
от изследването не се съобщават по телефон.
ІХ. Право на работещите в лабораторията за
мотивиран отказ от извършване на изследвания
Медицинските специалисти, работещи в лабораторията, имат право да откажат извършване на
изследвания при:
1. неправилна индикация за изследване;
2. негоден за изследване материал: неправилно
взет и/или неправилно транспортиран;
3. липса на данни за изследвания материал или
на данни за пациента.
728

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяко подпомагане се кандидатства
след подадени заявки за окончателно плащане
по предходните проекти.“
§ 2. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Финансовата помощ е в размер 100 % от
общите допустими разходи за проекти на общини
и за проекти, подадени от кандидати – юриди-
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чески лица с нестопанска цел, читалища или
местни поделения на вероизповедания, които
не генерират приходи и са в обществен интерес.
(2) Финансовата помощ е в размер на 70 %
от общите допустими разходи за проекти извън
случаите по ал. 1.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг или запис на
заповед, издадена от кмета на общината в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно
законодателство.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“ се
добавя „или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се обезсилва“.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от Разплащателната агенция“.
§ 5. В чл. 23, т. 2 накрая се добавят думите
„или заповед на кмета“.
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Заповедта съдържа информация за началния
и крайния срок за приемане на заявления за
подпомагане, както и за бюджета на мярката
за съответния период.“
2. В ал. 2 и 3 думите „областните дирекции
„Земеделие и гори“ се заменят с „областните
дирекции „Земеделие“.
§ 7. В чл. 25, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Количествено-стойностните сметки се
представят на хартиен и електронен носител.“
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „четири“,
а думите „подаване на заявлението“ се заменят
с „крайната дата за прием на заявления за
подпомагане“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и
неяснота на заявените данни и посочени факти
по ал. 1, т. 1 Разплащателната агенция уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в
срок 10 работни дни от уведомяването трябва
да представи изисканите му документи.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В случай на оттегляне на заявление
за подпомагане от страна на кандидата Разплащателна агенция окончателно прекратява
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преразглеждането на проекта. Кандидатът може
да подаде заявление за същата инвестиция в
следващия период на прием.“
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, второ изречение след думите
„Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност“ се добавя „има консултативни
функции и“.
2. Създават се ал. 1а и 1б:
„(1а) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се
определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР съгласувано с ДФЗ – РА.
(1б) Всеки член на ЕКОП подписва декларация за следните обстоятелства:
1. няма интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат
по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси;
2. не е свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси с кандидат за подпомагане, чието
заявление се разглежда от съответната комисия;
3. не е в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
4. не е участвал в процеса по подготовка
и разработване на заявление за подпомагане,
включено за разглеждане от съответната комисия.“
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „бюджет по мярката“
се поставя запетая и се добавя „определен в
заповедта по чл. 24, ал. 1“, а след думите „низходящ ред“ се добавя „до размера на наличния
бюджет, а останалите отпадат и не подлежат
на подпомагане за същия период за прием на
заявления.“
2. Създава се нова ал. 1а:
„(1а) Кандидатите с отпаднали заявления за
подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват
отново със същия проект по общия ред на
наредбата.“
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота
и неяснота на заявените данни и посочени фак
ти по чл. 34, ал. 1 Централното управление на
Разплащателната агенция уведомява писмено
ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването трябва да
представи изисканите му документи.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Проверките на място се извършват в
присъствието на ползвателя или пълномощен
негов представител или служител.
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(5) След приключване на проверката на място
проверяващият служител предоставя на проверяваното лице по ал. 4 копие от протокола.“
§ 12. В чл. 39 се създава нова ал. 3:
„(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
и процедури за предварителен контрол, част
от вътрешния правилник на отдел „Прилагане
мерките за развитие на селските райони към
ДФЗ – РА.“
§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на настъпили промени в графика стойностите или дейностите след провеждане
на процедурата по ЗОП кандидатите по чл. 14
се задължават преди сключване на договорите
с избраните изпълнители по съответната процедура да предоставят информация на Разплащателна агенция – Централно управление, за
настъпилите промени.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция със заповед одобрява/
отказва да одобри настъпилите промени в
графика, стойността или дейностите по проекта
вследствие на проведената процедура по ЗОП
в срок до 20 работни дни от получаване на
информацията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Ползвателят на помощта сключва договора и започва изпълнение на дейностите по
проекта след сключване на анекс между него
и РА за настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, настъпили
вследствие на проведената процедура по ал. 1.“
§ 14. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел „Придружаващи документи“ се
правят следните изменения:
а) в т. 3 накрая се добавя „или заповед на
кмета“;
б) точка 4 се изменя така:
„Копие от решение на Общинската избирателна комисия“.
2. В раздел „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 5“ в т. 2 накрая
се поставя запетая и се добавя „заверена от
експлоатационните дружества“.
3. В раздел „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4:“ точки 1,
2 и 3 се изменят така:
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„1. Удостоверение от Националния институт
за недвижимо културно наследство (НИНКН)
за статута на обекта като недвижима културна
ценност с категория „местно значение“.
2. Съгласуване на проектната документация
с НИНКН, писмено становище от НИНКН и
заверка с печат върху графичните материали.
3.*Удостоверение от съответния окръжен
съд за вписване на местно поделение на вероизповеданието.“
4. В т. 3.3 от раздел „ІІІ. Описание на проектното предложение“ второ изречение „Да
стане след сключване на договора за финансова
помощ.“ се заличава.
5. В раздел „Декларации“ се създават т. 8а
и 8б:
„8а. Декларирам, че активът, за подобряването на който кандидатствам, е придобит
през …… г.
8б. Декларирам, че проектът, с който кандидатствам, не генерира приходи и е в обществен
интерес.“
§ 15. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 2,
т. 2 думите „Юридическите лица с нестопанска
цел са регистрирани в общините, където ще
извършват дейностите по проекта“ се заменят
с „Юридически лица с нестопанска цел, които
са регистрирани в общините, където ще се
извършват дейностите по проекта“.
§ 16. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. I „Документи, които ползвателят на
помощта следва да подаде при заявка за авансово плащане“ точки 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. Банкова гаранция по чл. 12, ал. 4 или
ал. 5 или запис на заповед по чл. 12, ал. 5 в
полза на РА в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане, покриващи срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с шест месеца.
4. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл. 12, ал. 5.
5. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
2. В т. II „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
междинно и окончателно плащане“ се правят
следните изменения:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 7 накрая се добавя „или заповед на
кмета.“
§ 17. Приложение № 6 към чл. 40, ал. 1 се
отменя.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. За всички кандидати по чл. 14 с подадени заявления за подпомагане към датата
на влизане в сила на тази наредба се прилага
следният ред:
1. Кандидатите със сключени договори за
подпомагане и подадени заявления за подпомагане на същите се разглеждат само в рамките
на определения бюджет за съответния период
за прием, в който кандидатите са сключили
договорите.
2. Ако заявленията за подпомагане по пред
ходната точка са подадени в следващ период
за прием, те се отхвърлят.
3. Кандидатите с отхвърлени заявления по
т. 1 и 2 могат да кандидатстват със същите
проекти по общия ред на наредбата.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 20. За проекти, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция, издадена 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от
стойността на одобрената финансова помощ
по проекта.
§ 21. За проектите със сключени договори
през 2009 г. срокът по чл. 12, ал. 3 е 5 месеца.
§ 22. В срок до 45 дни от влизане в сила
на наредбата ползвателите с подадени заявки
за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане. Към нея
се прилагат банкова гаранция или запис на
заповед с документите по т. 3 и 4, раздел I.
„Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за авансово плащане“ от приложение № 5 към чл. 33, ал. 1.
Министър: М. Найденов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 72 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяко подпомагане се кандидатства
след подадени заявки за окончателно плащане
по предходните проекти.“
§ 2. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Финансовата помощ е в размер сто
процента от общите допустими разходи за
проекти на общини и за проекти, подадени от
кандидати – юридически лица с нестопанска
цел, или читалища, които не генерират приходи
и са в обществен интерес.
(2) Финансовата помощ е в размер на 70 %
от общите допустими разходи за проекти извън
случаите по ал. 1.“
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§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг или запис на
заповед, издадена от кмета на общината в
полза на РА в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане, и решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно
законодателството.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“ се
добавя „или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се обезсилва“.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от Разплащателната агенция“.
§ 5. В чл. 17 накрая се добавя „или Решение
№ 155 от 14.03.2009 г. на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Решение № 236 на
Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване
на списък на общинските пътища.“
§ 6. В чл. 25, т. 2 накрая се добавят думите
„или заповед на кмета“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта съдържа информация за началния и
крайния срок за приемане на заявления за
подпомагане, както и за бюджета на мярката
за съответния период.“
2. В ал. 2 и 3 думите „областните дирекции
„Земеделие и гори“ се заменят с „областните
дирекции „Земеделие“.
§ 8. В чл. 27, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Количествено-стойностните сметки се
представят на хартиен и електронен носител.“
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „четири“,
а думите „подаване на заявлението“ се заменят
с „крайната дата за прием на заявления за
подпомагане“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота
и неяснота на заявените данни и посочени
факти по ал. 1, т. 1 Разплащателната агенция
уведомява с мотивирано писмо кандидата,
който в срок 10 работни дни от уведомяването
трява да представи изисканите му документи.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) В случай на оттегляне на заявление за
подпомагане от страна на кандидата Разплащателната агенция окончателно прекратява
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преразглеждането на проекта. Кандидатът може
да подаде заявление за същата инвестиция в
следващия период на прием.“
§ 10. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и във
второто изречение след думите „Експертната
комисия за осигуряване на прозрачност“ се
добавя „има консултативни функции и“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП, се
определят от Управителния съвет към Управляващия орган на ПРСР съгласувано с ДФЗ – РА.
(3) Всеки член на ЕКОП подписва декларация за следните обстоятелства:
1. няма интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат
по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси;
2. не е свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси с кандидат за подпомагане, чието
заявление се разглежда от съответната комисия;
3. не е в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
4. не е участвал в процеса по подготовка
и разработване на заявление за подпомагане,
включено за разглеждане от съответната комисия.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „бюджет по мярката“
се поставя запетая и се добавя „определен в
заповедта по чл. 26, ал. 1“, а след думите „низходящ ред“ се добавя „до размера на наличния
бюджет, а останалите отпадат и не подлежат
на подпомагане за същия период за прием на
заявления“.
2. Създава се нова ал. 1а:
„(1а) Кандидатите с отпаднали заявления за
подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват
отново със същия проект по общия ред на
наредбата.“
§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и
неяснота на заявените данни и посочени факти
по чл. 36, ал. 1 Централното управление на
Разплащателната агенция уведомява писмено
ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването трябва да
представи изисканите му документи.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Проверките на място се извършват в
присъствието на ползвателя или упълномощен
негов представител или служител.
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(5) След приключване на проверката на място
проверяващият служител предоставя на проверяваното лице по ал. 4 копие от протокола.“
§ 13. В чл. 41 се създава ал. 3:
„(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки съгласно Наредбата за
осъществяване на предварителен контрол върху
процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от
европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.)
и процедури за предварителен контрол, част
от вътрешния правилник на отдел „Прилагане
мерките за развитие на селските райони към
ДФЗ – РА.“
§ 14. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на настъпили промени в графика, стойностите или дейностите след провеждане на процедурата по ЗОП кандидатите
по чл. 14 се задължават преди сключване на
договорите с избраните изпълнители по съответната процедура да предоставят информация
на Разплащателната агенция – Централно управление, за настъпилите промени.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция със заповед одобрява/
отказва да одобри настъпилите промени в
графика, стойността или дейностите по проекта
вследствие на проведената процедура по ЗОП
в срок до 20 работни дни от получаване на
информацията по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Ползвателят на помощта сключва договора и започва изпълнение на дейностите по
проекта след сключване на анекс между него
и РА за настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, настъпили
вследствие на проведената процедура по ал. 1.“
§ 15. В допълнителните разпоредби се създават т. 31 и 32:
„31. „Основен предмет на дейност“ е предметът на дейност на ЮЛНЦ, който е вписан в
удостоверението за актуално състояние.
32. „Уязвими групи от населението“ са млади хора на възраст под 25 години или до две
години след завършване на редовно обучение;
лица, които в продължение на две години не
са се занимавали с трудова дейност и образование по семейни причини; самотни възрастни
лица, полагащи грижи за деца; безработни без
втора квалификация; безработни на възраст над
50 години; продължително безработни; лица с
недъзи поради сериозни физически, умствени
или психологически пречки.“
§ 16. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
се правят следните изменения:
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С Т Р. 4 3

1. В раздел „Придружаващи документи“ се
правят следните изменения:
а) в т. 3 на края се добавя „или заповед на
кмета“;
б) точка 4 се изменя така:
„Копие от решение на Общинската избирателна комисия“.
2. В раздел „Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5:“ т. 4 се изменя така:
„4. Доклад от извършено енергийно обследване съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба
№ РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, издаване на сертификати за енергийни
характеристики и категориите сертификати (ДВ,
бр. 103 от 2009 г.).“
3. След края на раздел „Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5:“ се
създава раздел „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 6“:
„Специфични документи за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 6:
1. Доклад от извършено енергийно обследване съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и
реда за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики
и категориите сертификати.
2. Решение на общински съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции
за подобряването на енергийната ефективност,
отговарят на общинската програма за енергийна
ефективност на съответната община.“
4. В т. 3.3 от раздел „ІІІ. Описание на проектното предложение“ второ изречение „Да
стане след сключване на договора за финансова
помощ.“ се заличава.
5. В раздел „Декларации“ се създават точки
9а и 9б:
„9а. Декларирам, че активът, за подобряването на който кандидатствам, е придобит през … г.
9б. Декларирам, че проектът, с който кандидатствам, не генерира приходи и е в обществен
интерес.“
§ 17. В приложение № 5 към чл. 28, ал. 2,
т. 2 думите „Юридическите лица с нестопанска
цел да са регистрирани в общините, където ще
изпълняват дейностите по проекта“ се заменят
с „Юридически лица с нестопанска цел, които
са регистрирани в общините, където ще се
извършват дейностите по проекта“.
§ 18. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане“ т. 3, 4 и 5 се изменят така:
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„3. Банкова гаранция по чл. 12, ал. 4 или
ал. 5 или запис на заповед по чл. 12, ал. 5 в
полза на РА в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане, покриващи срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с шест месеца.
4. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл. 12, ал. 5.
5. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна разплащателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
2. В раздел II „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
междинно и окончателно плащане“:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 7 след думата „пълномощно“ се добавя
„или заповед на кмета“.
§ 19. Приложение № 7 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. За всички кандидати по чл. 14 с подадени заявления за подпомагане към датата
на влизане в сила на тази наредба се прилага
следният ред:
1. Кандидатите със сключени договори за
подпомагане и подадени заявления за подпомагане на същите се разглеждат само в рамките
на определения бюджет за съответния период
за прием, в който кандидатите са сключили
договорите.
2. Ако заявленията за подпомагане по пред
ходната точка са подадени в следващ период
за прием, те се отхвърлят.
3. Кандидатите с отхвърлени заявления по
т. 1 и 2 могат да кандидатстват със същите
проекти по общия ред на наредбата.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 22. За проекти, одобрени със заповед на
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция, издадена 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от
стойността на одобрената финансова помощ
по проекта.
§ 23. За проектите със сключени договори
през 2009 г. срокът по чл. 12, ал. 3 е 5 месеца.
§ 24. В срок до 45 дни от влизане в сила
на наредбата ползвателите с подадени заявки
за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане. Към нея
се прилагат банкова гаранция или запис на
заповед с документите по т. 3 и 4, раздел I
„Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за авансово плащане“ от приложение № 6 към чл. 35, ал. 1.
Министър: М. Найденов
943
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 7 януари 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840060
„Организатор по експлоатация на пристанищата
и флота“ от област на образование „Транспорт“
и професионално направление „Транспортни
услуги“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 840060 „Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8400601
„Експлоатация на пристанищата и флота“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката,
а за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 840060 „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по експлоатация на пристанищата и флота“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.; Заповед
№ РД 09-34 от 22.01.2004 г.; Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г.; Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.;
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.; Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г.; Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г.; Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г.; Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо,
че професията „Експлоатация на пристанищата
и флота“, по която желае да се обучава, не му е
противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в табл. 1.

2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация на пристанищата
и флота“
Професионално направление:
840

Транспортни услуги

Наименование на професията:
840060

Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота

Специалност:
8400601
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Степен на професиона л на к ва л ификация
Експлоатация на Трета
пристанищата и
флота

Таблица 1
Описание
на трудовите
дейности
(задачи)
1

Предмети и средства на
труда

2

Професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

3

4

5

Специалност 8400601 „Експлоатация на пристанищата и флота“
1. Организира претоварната дейност
в пристанището.
1.1. Експлоатация на
търговския и
пътническия
флот.

кораби, автомобили, вагони;
типови технологични карти;
пристанищни и корабни документи;
договор за услуги;
Кодекс на търговското корабоплаване;
Закон за морските прост
ранства, вътр ешните водни
пътища и пристанищата на
Република България;
Наредба № 7 от 23 май 2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа,
на п ът н и ц и т е и л и д ру г и

видове кораби по различни класификационни признаци;
технико-експлоатационни характеристики
на корабите;
теория и устройство на
кораба;
видове корабни товарни
устройства;
видове жп вагони, автомобили и техникоексплоатационните
им харак теристик и;
т ех н и ко -и ко н о м и ч е ск и харак теристик и
на различните видове
транспорт

свобод но п ри ла га не
на т ерм и нолог и я т а ,
свързана с техникоексплоатационните
характеристик и на
корабите;
с устройството на кораба, видовете корабни
товарни уст ройст ва,
жп вагоните, автомобилите и техникоексп лоат а ц ион н и т е и м
характеристики;
работа с типови технологични карти;
правилен подбор на
транспортни средства;
изпълнение на задачите в технологична

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол
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лица, както и за връзка на
кораба с брега (ДВ, бр. 55
от 2001 г.), Наредба № 9 от
29.07.2005 г. за изискванията
за експлоатационна годност
на пристанищата, издадена
от министъра на транспорта
и съобщенията (ДВ, бр. 65
от 2005 г.)

БРОЙ 11
4

5

последователност;
разчитане на товарен
план и технологични
карти;
подбор на членовете на
екипа съгласно технологичната карта;
разпредел яне на работата и управление
на екипа;
вземане на решения

1. 2 . Р а б о т и
с различни
видове договори при обработката на
товари.

договори за морски превоз
на пътници и товари и договори за обработка на товари
в пристанището;
Кодекс на търговското корабоплаване

дог ов о ри з а мо р с к и
превоз;
договори за обработка
на т овари в п рис танището

работа с договорите
за морски превоз на
пътници и товари и
договорите за обработка на товари в пристанището

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, укзания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

1.3. Използва подемнотранспортна
техника в
претоварната
дейност.

подемно-т ранспортна техника;
товарозахватни приспособления;
инвентар;
Наредба № 9 от 29.07.2005 г.
за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, издадена от минист ъра на т ранспор та и
съобщенията

общо устройство, видов е т ов а р опод ем н а
тахника;
технико-експлоатационни характеристики;
видове и приложение на
универсалните и специализираните товарозахватни приспособления
и инвентар;
кейова и тилова механизация

правилен подбор на
товароподемни машини и товарозахватни
приспособления и инвентар

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

1.4. Стифира
товари при
спазване на
изиск вани ята за съхранение.

стоки в различни опаковки,
пригодени за превоз по море;
справочник за товарите, превозвани по море;
правилник за експлоатация
на пристанище

видове опаковка и марк ировка на товарите
и техните характеристики;
видове и начини за товаро-разтоварни операции в зависимост от
вида на товара и възможностите на пристанището;
видове технологии за
обработка на товари;
к ласификация на тов ари т е по ра з л и ч н и
признаци;
физико-химични свойства на товарите; стифиране, съхранение и
превоз на товарите;
номенклатура, относително тегло и правила
за опазване на товарите

използване на терминологията, свързана с
опаковката, маркировката и опазването на
товарите;
разпознаване и разчитане на маркировката
в зависимост от спецификата на товарите;
правилно стифиране
на товарите и спазване
на условията за съхранението им

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

1.5. Използва
счетоводни и
транспортни
документи

нормативни док у менти,
у реж дащи взаимоотношени ята, възник ващи при
транспортиране на товарите:
Кодекс на търговското корабоплаване;
За кон за морск и т е п ространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на
Република България;
Наредба № 7 от 23 май 2001 г.
за реда за посещение, манев-

нормативни документи,
съпътстващи осъществяването на превоз на
товари:
кодекс на търговското
корабоплаване;
Закон за морск и те
п рос т ра нс т ва, вът
решните водни пътища и пристанищата на
Република България;
Наредба № 7 от

работа със счетоводни и транспортни документи, свързани с
превоза на товари по
море:
Кодекс на търговското
корабоплаване;
З а ко н з а м о р с к и т е
пространства, вътрешн и т е вод н и п ът и ща
и п рис т а н и щ ат а н а
Републ ика България;

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол
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риране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега;
(Наредба № 9 от 29.07.2005 г.
за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, издадена от минист ъра на т ранспор та и
съобщенията;
Наредба № 16 от 20.06.2006 г.
за обработка и превоз на
опасни товари по море и
по вътрешни водни пътища, издадена от министъра
на транспорта, в сила от
30.06.2006 г. (ДВ, бр. 53 от
2006 г.);
п рис та н и щ н и, корабн и и
други документи, свързани
с превоза на товари;
Наредба № 5 от 01.09.2004 г.
за корабн и т е док у мен т и,
издадена от министъра на
транспорта и съобщенията
(ДВ, бр. 88 от 2004 г.);
наредби и правилници, свърза н и с орга н иза ц и я та на
работата на пристанищата,
включително:
Правилник за съгласуване
на работата в пристанищата, Правилник за складовоекспедиционната дейност,
оби ча и на п рис та н и ще т о
(задължителни предписания
на капитана на пристанището) и др.;
основни счетоводни документи, използвани в пристанищата:
За кон за корпорат и вно т о
подоходно облагане;
Закон за митниците, приемно-предавателна разписка,
протокол за брак;
документация, използвана в
предоставянето на пристанищни услуги при извършване на товаро-разт оварни,
складови и други дейности
по обслужване на товародателите и превозвачите в
пристанищата:
нареждания за разтоварване/
товарене/експедиция/
контейнеризация/деконтейнеризация/палетизация/депалетизация и др.,
генерален акт, акт-известие,
приемен акт (складова разписка), талиманска разписка,
от четно писмо (приемноп р ед а в ат е л е н п р о т о ко л),
е к с п ед и ц и о н н а б е л е ж к а ,
приемно-предавателен протокол/констативен акт за
кон т ей нери , конс т ат и в ен
протокол, сметка за времето
(тайм-шит) и др.

23.05.2001 г. за реда за
посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата
и рейдовете, за товарене и разтоварване,
за качване на кораба
и слизане на брега на
екипажа, на пътниците
или други лица, както
и за връзка на кораба
с брега;
пристанищни документи и други документи,
свързани с превоза на
товари:
Наредба № 5 от
01.09.2004 г. за корабните документи (ДВ,
бр. 88 от 2004 г.);
видове и същност на
корабните и транспортните документи;
видове и приложение
на документите, съпътстващи товара по време
на превоз

Наредба № 7 от
23.05.2001 г. за реда
за посещение, маневриране и престой на
корабите в пристанищата и рейдовете, за
товарене и разтоварване, за качване на
кораба и слизане на
брега на екипажа, на
пътниците или други
лица, както и за връзка
на кораба с брега

5
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1.6. Безопасно извършва
п ре т оварната дейност в
пристанището.

лични предпазни средства
и облекло, съобразено със
спецификата на товара, който
ще се обработва;
пристанищна територия и
акватория;
план за развитие на пристанището;
За кон за морск и т е п ространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на
Република България;
Наредба № 7 от 23.05.2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега;
Наредба № 9 от 29.07.2005 г.
за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, издадена от минист ъра на т ранспор та и
съобщенията;
Наредба № 39 от 21.12.2005 г.
за обхвата и съдържанието
на генералните планове за
развитие на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение, издадена от
министъра на транспорта и
министъра на регионалното
развитие и благоустройството (ДВ, бр. 6 от 2006 г.);
Наредба № 16 от 20 юни
2006 г. за обработка и превоз
на опасни товари по море и
по вътрешни водни пътища, издадена от министъра
на транспорта, в сила от
30.06.2006 г.;
Наредба № 18 от 03.12.2004 г.
за регистрация на пристанищните оператори в Репуб
лика България (ДВ, бр. 109
от 2004 г.);
Наредба № 19 от 09.12.2004 г.
за регистрация на пристанищата на Република България
(ДВ, бр. 111 от 2004 г.);
Наредба № 919 от 08.12.2000 г.
за събиране на статистическа
информация за дейността на
пристанищните оператори и
собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България
(ДВ, бр. 106 от 2000 г.);
Наредба № 15 от 28.09.2004 г.
за предаване и приемане на
отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, и на
остатъци от корабни товари
(ДВ, бр. 94 от 2004 г.);
Наредба № 12 от 30.12.2005 г.
за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на
товаро-разтоварни работи
(ДВ, бр. 11 от 2006 г.);
Правилник за безопасността
на т руда в пристанищата
(В – 05-03-02 от 1979 г. (бюлетин на Министерството на
транспорта)

зд ра вос ловн и и бе з 
опасни условия на труд
при работа с товари в
зависимост от спецификата им;
видове и приложение на
предпазните средства;
правила за здравословни и безопасни условия
на труд при претоварни
дейности и в зависимост от вида на обработвания товар;
видове и устройство на
пристанищата;
естествен режим, разположение на кейовете
и тяхното предназначение;
елементи на акватория,
територия и развитие
на пристанищата;
генерален план на пристанище;
изграждане, техникоексп лоатац ионни характеристики на оградните съоръжения, кейо
ви и рей дови места,
подходни канали

безопасна работа в районите на обработка
на товари те; подбиране на предпазните
средства в зависимост
от спецификата на товара;
оценяване на риска за
здравето на работещите и безопасността
по време на работния
процес;
контролиране на използването на работно т о обору дване по
п редназначение п ри
условията, за които е
предвидено;
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в пристанището при извършване на претоварните
дейности;
правилно ориентиране
на територията и акваторията на пристанището в зависимост от
естествения режим на
крайбрежието;
разпределение на ра
йо ни те и зони те на
територията;
вземане на решения
в сходни и нови ситуации във връзка с
промени в организацията по обработката
на товари

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол
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2. Обрабо т ва данни,
с ъгласу ва и
прослед ява
д ви жен ие т о
на товара
при транспортиране с
различните
транспортни
средства;
ръководи,
ко о рд и н и р а
и контролира пътнико- и
т оваропо т о ците в пристанищата.

компютър;
Правилник за експлоатация
на пристанища;
договори за превоз на пътници и товари, договор за
услуги, договор за експлоатация на индустриален жп
клон; графици за движението
на влаковете;
документи, свързани с приемането и предаването на
товари;
документи, свързани с обработката на кораба;
документи, свързани с експедицията на товари с камиони и вагони, Кодекс на
търговското корабоплаване;
Наредба № 7 от 23 май 2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега

видовете софтуер, използван при обработката и транспортирането
на товари;
организация на работата в пристанището;
съставяне и обработване на пристанищни
документи;
ред и условия за сключване на договори (между пристанище и клиенти, чартъри);
дей нос т и на п рис танището;
технологии за обработка в зависимост от вида
на товара и наличната
механизация;
взаимоотношения между пристанище и жп
гара във връзка с вагонната работа (права, задължения, неустойки);
форма и съдържание
на нормативните док у мен т и, свързани с
претоварната дейност;
с ъд ърж а н ие на нор мативните документи,
свързани с претоварната дейност

създава справки, отчети, попълва формуляри, включително и
с компютър;
планиране на дейности
те по транспортиране
на товари;
управление на екипа;
сключване на договори
с клиенти на пристанището;
разпределяне и координиране на работата;
изготвяне на графици
и за я вк и, обмен на
информация и съгласуване на действията;
изгот вяне на док умен т а ц и я, свърз а на
с т ра нспор т и ра не т о
и обработката на товарите;
изчисляване престоя
на транспортните
средства;
обработка на резултатите от дейността;
отчитане на дейности
те;
спазване изискванията на нормативните,
ведомствените и счетоводните документи
при превоз на пътници
и товари;
изпълнение на условията на договорите.

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

3. Експедиране на товари.

жп вагони;
автомобили, кораби;
транспортна опаковка и маркировка на товарите, търговско-транспортни документи;
Правилник за експлоатация
на пристанище;
Наредба № 7 от 23.05.2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега

видове и технико-експлоатационни характеристики на товарните
превозни средства;
начин и ред за експедиция;
документооборот при
експедиция;
изисквания към тарата;
номенклатура и тегло
на товарите;
търговски транспортни
документи, изисквани
за превоз на товари

свободно прилагане на
терминологията, свързана с експлоатацията
на превозните средства
и товарите; приемане,
проверяване, заверяване с подпис и печат и
завеждане на документи по експедицията на
вносните товари

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

4. Приемане,
стифиране,
съхранение
и опазване
на товарите.

маркировка и опаковка на
товарите;
складове;
складова механизация;
складова документация;
Правилник за експлоатация
на пристанище;
Наредба № 7 от 23.05.2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега;
Наредба № 9 от 29.07.2005 г.
за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, издадена от ми-

видове маркировка и
приложението є;
правила за опазване на
товарите;
ви дове ск ла дове по
различни признаци и
техните технико-експлоатационни характериски;
изисквания към товарите при приемане, стифиране и съхранение;
изисквания към складовете – технически и
противопожарни;
методи за складиране
на товари;
условия за съхранение
на товарите;
складово пристанищно
стопанство;

приемане на товара
при спазване на правилата и изискванията
за прием, стифиране,
съхранение и опазване
на товарите;
изготвяне на складови
документи;
правилен подбор на
складовите подемнотранспортни машини
в зависимост от вида
на товара и наличната
механизация; спазване
на правилата за без
опасност при работа
в складови помещения

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол
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3

нист ъра на т ранспор та и
съобщенията;
Наредба № 16 от 20.06.2006 г.
за обработка и превоз на
опасни товари по море и по
вът реш н и вод н и п ът и ща,
издадена от министъра на
транспорта;
Наредба № 53 от 02.07. 2004 г.
за условията и реда за постигане на сигурността на
корабите в пристанищата
(ISPS Code) (ДВ, бр. 72 от
2004 г.);
Правилник за безопасността
на т руда в пристанищата
(Б – 05.03.2002 г.)

видове и приложение
на складовите подемнотранспортни машини;
организация на стоково -мат ериа л нат а о т четност;
зд ра вос ловн и и бе з 
опасни условия на труд
в складовете в зависимост от вида на товара

5. Транспортно-спедиторско обслу жва не на т о вари.

договори;
кореспонденция;
документация във връзка с
товарите;
Правилник за експлоатация
на пристанище;
Наредба № 7 от 23 май 2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега

6. Агентиране на морски
кораби.

7. К о р а б е н
брокераж.

БРОЙ 11
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дейс т ващо за конодателство относно транспортирането на товари
в международно съобщение;
митнически изисквания за товарите;
нормативни изиск вания по транспортиране
на товарите;
основни документи при
транспортиране и спедиция на товарите;
логистични транспортни схеми;
мултимодални превози;
международни транспортни коридори;
приемане и предаване
на товарите;
транспортни клаузи

работа с нормативни,
транспортни документи и типови технологични карти;
коорд и н и ра не дейностите по транспортно-спедиторското обслужване на товарите;
спазване изиск ванията на договорите и
транспортните клаузи,
заложени в тях

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

нормативни док у менти,
свързани с обсл у ж ването
на кораба в пристанището;
корабна копреспонденция;
компютър и интернет среда;
Кодекс на търговското корабоплаване;
За кон за морск и т е п ространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на
Република България;
Наредба № 7 от 23.05.2001 г.
за реда за посещение, маневриране и престой на корабите
в пристанищата и рейдовете,
за товарене и разтоварване,
за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на
пътниците или други лица,
както и за връзка на кораба
с брега.

видове агенти;
задъл жени я на агентите;
нормативни документи,
свързани с обслужването на корабите в пристанището;
устройство на кораба;
документи, свързани с
обслужването на корабите и товарите

намиране на информация в интернет за
действащото в страната законодателство,
свързано с превоз на
товари по море;
спазване на изискван и я т а за п р евоз на
товари по море;
изготвяне на т ранспортни документи; организиране на входящ
и изход ящ кон т рол,
престой на кораба в
пристанището;
свободна комуникация
на английски език при
комплексното обслужване на кораба

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол

Кодекс на търговското корабоплаване;
нормативни док у менти,
свързани с корабното посредничество;
интернет среда;
компютър

същност на корабното
по с р ед н и че с т во (по купко-продажба, предлагане и наемане на
кораби);
нормативни документи,
свързани с корабното
посредничество;
кодекс на търговското
корабоплаване;
международни фрахтови пазари

свободна комуникация
на английски език с
доверителите и клиентите при осъществяване на преговори и
сключване на сделки;
размяна на оферти и
контраоферти;

дисциплинираност
(готовност за точно
и прецизно спазване
на инструкции, указания, изисквания);
отговорност;
умения за справяне
с к ри т и ч н и си т уации;
самоконтрол
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2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Пристанищата в Република България са основна част от единната транспортна система на
страната. Те изпълняват редица основни задачи:
обслужване на преминаващия поток от пътници и
товари, извършване на товаро-разтоварни работи,
складиране, приемане, съхранение и експедиция на
товарите, контрол за своевременна обработка на
транспортните съдове край кейовете или в акваторията на пристанището в установените граници и
време. Наред с основните дейности пристанищата
изпълняват и спомагателни работи. Една от найважните задачи на пристанищата е създаването
на такава организация на работа, при която се
увеличава пропускателната им способност. За
изпълнение на тези задачи пристанищата и фирмите, свързани с морския транспорт, се нуждаят
от подготвени кадри.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика –
лицата, придобили трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на пристанищата и флота“, могат
да заемат длъжностите Организатор експедиция/
товаро-разтоварна и спедиторска дейност 41312012; Организатор производствено планиране и
координация 4132-2001; Спедиционен посредник
4131-2020; Стифадор 4131-2021; Стоковед 4131-2022;
Талиман 4131-2023; Агент експедиция на товари
3422-3001; Организатор пътнически транспорт 34143002; Корабен агент 3422-3003; Помощник брокер
3432-3002, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
Придобилите професионална квалификация
по професията „Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота“ – трета степен на професионална квалификация, могат да работят като
управител складово стопанство, диспечер транспортно средство, инспектор транспортна служба,
ръководител на производствени и оперативни
звена в транспорта, складово стопанство и далекосъобщенията, управител транспорт.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по експлоатация на пристанищата и флота“, могат да повишат квалификацията си на работното
място и чрез включване в различни форми за
актуализиране, разширяване или надграждане на
придобитата квалификация.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията
„Организатор по експлоатация на пристанищата и
флота“ е обучаваните да усвоят знания и умения за
организиране, контрол и ръководене на обработката
и обслужването на кораби и за всички дейности,
съпътстващи организацията на водния транспорт.
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3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– работи с оборудването и офис техниката в
съответствие с основните правила за безопасна
работа, не замърсява с работата си околната среда;
– познава стопанското устройство на страната,
разбира съществуващите икономически отношения,
процеси и явления; прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
– търси правата си и спазва задълженията си
като участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда и в изпълнение на сключения от него
трудов договор;
– участва при разпределяне на задачите между
членовете на екипа, съдейства им и търси помощ
от тях; отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
– разбира своята роля в дейността на фирмата
(корабоплавателна компания, пристанище, агентийски, спедиторски, менингови и други фирми),
предприятието или институцията, старае се да
повишава квалификацията си;
– осъществява комуникация с клиенти и колеги
на различни равнища, като познава управленската
структура на фирмата (корабоплавателна компания,
пристанище, агентийски, спедиторски, менингови
и други фирми);
– умее да попълва бланки, изготвя справки,
съставя протоколи и др.;
– намира и съхранява информация в компютъра; създава документ, графика и таблица, намира
информация в INTERNET, ползва електронна
поща и др.;
– осъществява свободна комуникация на английски и руски език с клиентите на фирмата
(корабоплавателна компания, пристанище, агентийски, спедиторски, менингови и други фирми).
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, единна
за всички професии от професионално направление
„Транспортни услуги“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– разчита техническа документация и при необходимост работи с правна литература в зависимост
от спецификата на работата;
– изработва и попълва отчети, доклади, документи, заявки, CV и др.;
– упражнява здравословно и безопасно професията и опазва околната среда;
– прилага трудовоправни знания и умения;
– работи в екип, осъществява връзки с клиенти,
адаптира се към социалната среда;
– работи с компютър и интернет среда;
– владее писмено и говоримо английски език.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
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за професията „Организатор по експлоатация на
пристанищата и флота“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– осъзнава определящата роля на товара (товаропотока) спрямо пристанищата и транспорта;
– съхранява, опазва и развива околната среда;
– обслужва корабите и експлоатира пристанищата в съответствие с конвенцията MARPOL
и Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България и други нормативни документи;
– умее да открива, оценява, решава и прогнозира проблеми, възникнали по време на обслужването и претоварването на корабите и товарите
в пристанищата;
– разбира важността на проблема безопасна
работа, опазване на човешкия живот и околната
среда;
– решава проблеми, свързани с предотвратяване
на критични ситуации, във връзка с обслужването
на корабите;
– съхранява правилно материалните ресурси,
контролно-проверовъчната литература, контролноизмервателната апаратура и др.;
– води диалог и осъществява връзка с кораби
и брегови служби;
– разработва и прилага технологична последователност при обработване на товарите;
– познава основните и спомагателните дейности
по обслужване на транспортни средства и товари;
– планира, организира и участва в изпълнението
на текущите задачи и решава възникнали проблеми,
свързани с осъществяване на трудовата дейност;
– използва термини и определения, свързани
с експлоатацията на пристанищата и флота на
английски и български език;
– опазва околната среда при извършване на
претоварни дейности и складиране на товарите;
– познава основните принципи за класификация и техникоексплоатационните характеристики
на корабите;
– познава основните принципи за класификация
на товарите;
– познава организацията на морските превози и видовете договори, използвани в морската
практика;
– познава основните превозни документи,
свързани с различните товари и организации на
плаване;
– познава и работи с типови технологични карти,
начините за обработка на корабите в пристанищата
в зависимост от варианта на работа, наличната
механизация и вида на товара;
– познава технико-икономическите характеристики на различните видове транспорт;
– познава физико-химичните свойства на товарите, опаковката и маркировката им;
– познава, изготвя и проверява документи, свързани с обслужването на корабите в пристанището;
– прилага изискванията за приемане, стифиране
и съхранение на товарите в склад и по време на
превоз;
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– познава, изготвя и проверява документи,
свързани с приемането и съхранението на товари
в складовете на пристанищата;
– координира дейностите по транспортно-спедиторското обслужване на товарите;
– търси и използва информация в нормативни
документи и спазва посочените в тях изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които
се разработват на базата на ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на пристанищата и флота“.
Съдържанието на обучението по професията
„Организатор по експлоатация на пристанищата
и флота“ – трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.
Таблица 2
Съдържание на обучението
Професионални компеТематични области
тенции
1
2
Обща задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
1. Работи с оборудването
и офис тех никата при
спазване на основните
п ра ви ла за б е зопасна
рабо та и опа зва не на
околната среда.

здравословни и безопасни
условия на труд;
Кодекс на труда;
охрана на труда;
екология, опазване и развиване на околната среда;
пожарна и аварийна без
опасност
2. Осъществява ефектив- обща теория на пазарното
на търговска експлоата- стопанство – същност на
ция на пристанищата и общата теория;
флота. Прилага основни- пазар и пазарни механизми;
те икономически зако- измерители в икономиката;
ни в сферата на водния международна търговия и
транспорт.
интеграционни общности;
бизнес комуникации и общуване;
би з не с е т и ке т и би з не с
етика;
основи на предприемаческата дейност;
основи на дребния бизнес
– изграждане и развитие
на малки и средни предприятия;
стартиране на бизнес;
р а з р аб о т в а не н а би зне с
план;
основни характеристики на
развитие и външна среда на
мениджмънта;
планиране;
организиране, ръководство,
контрол, специфични характеристики на управлението на малки и средни
предприятия
Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното
направление „Транспортни услуги“
1. Изпълнява дейностите чуждоезикова подготовка;
по обслужване на кораба, терминология на български
като осъществява кому- и английски език
никация на български и
на английски език.
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1
2
2. Работи с техническа принципи и задачи на стандокументация.
дартизацията;
п ра ви л а з а о ф орм я не и
оразмеряване на чертежите
по БДС, ISO;
видове проектиране, изгледи, разрези и сечения;
изобразяване и оразмеряване на съединения на детайли
и механични предавки;
видове и съдържание на
конструктивните документи
3. Прилага компютърна информационни системи в
техника и информаци- транспорта
он н и т ех но лог и и п ри
изпълнение на професионалните задължения.
Специфична за професията 840060 „Организатор по
експлоатация на пристанищата и флота“ задължителна професионална подготовка
Специалност 8400601 „Експлоатация на пристанищата и флота“
1. Приема, стифира,
съхранява и осигурява експедиция на
товари.

2. Организира претоварната дейност
на т ра нспор т н и т е
средства.

3. Обработва данни
и съгласува товари.

класификация на товарите по
различни признаци и физикохимични свойства;
класификация на складовете по
различни признаци;
методи на складиране;
изиск ва ни я за ск ла ди ра не и
съхраняване на товари;
организация на стоково-материалната отчетност;
транспортно-експедиторски работи в пристанищата
устройство на морските пристанища;
устройство на кораба;
видове и техникоексплоатационни характеристики на транспортните средства;
икономическа и техническа експлоатация на пристанищата и
флота;
организиране на обработката на
кораби в пристанищата;
технологии на товаро-разтоварните работи;
експлоатация на железопътния
и автомобилния транспорт в
пристанищата;
оперативна работа в пристанищата;
търговски операции в пристанищата;
корабни товарни устройства;
пристанищна и складова механизация
информационни технологии в
транспорта – работа с програми,
използвани в предприятията,
свързани с водния транспорт;
използване на WORD и EXCEL;
основни понятия от търговското
и транспортното право.
нормативни документи, уреждащи взаимоотношенията във
връзка с търговското корабоплаване и контрола върху него;
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изисквания към корабните и превозните документи, договорите
за превоз на товари, пътници и
багаж, договорите за наем на
кораби, договори за застраховка
на пътници и товари, аварии
на кораби и други отношения,
свързани с корабоплаването и
неговата безопасност;
норми на българското законодателство относно превоза на
пътници и товари;
права и задължения на страните
по договорите за превоз

4. Спедиция на то- същност на спедицията;
варите.
нормативни изисквания за транспортиране на товари;
права и задължения на страните по договора за спедиция на
товарите
5. Прилага еколо- замърсяване на водите;
гичните изисквания видове замърсители;
за опазване на мор- начини за почистване;
ските води.
предпазване на морските води
от замърсяване;
конвенция MARPOL
6. Организира рабо- география на морския транспорт;
тата на флота.
организация на морските превози;
основни превозни документи;
управление на движението на
флота;
икономика на водния транспорт
7. Провежда митни- митническо законодателство и
ческо-транспортни изисквания по товарите;
операции.
проверка на външнотърговските
товари, транспортирани с кораби
8. Агентира морски- агентийски фирми – видове аген
те кораби.
ти, функции на агентийските
фирми;
техника на агентирането;
права и задължения на страните
по договора за агентиране
9. Изготвя счетово- основи на счетоводната отчетден баланс.
ност;
счетоводно отчитане и счетоводен процес

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в
институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията
на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за
оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр.,
бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., бр. 65 от
2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.). При
оценяването се определя степента на постигане на
поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 – Обучаваният не е осмислил основни
понятия, не умее да дефинира и не познава основни
факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 – Обучаваният познава основната
терминология, свързана с експлоатацията на
пристанищата и флота, умее да възпроизвежда
усвоените знания.
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Добър 4 – Обучаваният разбира и обяснява
зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага
усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 – Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира
изпълнението на поставените задачи; подбира
методи за анализ в зависимост от изследвания
обект и условията за провеждане.
Отличен 6 – Обучаваният прилага усвоените
знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи;
подбира и обосновава методите за анализ и контрол
в зависимост от изследвания обект и условията за
провеждане; оценява и интерпретира резултатите
съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 – Обучаваният не умее да изпълнява
безопасно отделни операции.
Среден 3 – Обучаваният изпълнява поставена
практическа задача по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
прави грешки в работата си.
Добър 4 – Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително
дадени указания, спазвайки правилата за безопасен
труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 – Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача,
спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава
начина и последователността на анализа; открива
и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 – Обучаваният изпълнява напълно
самостоятелно поставена практическа задача в
непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава
начина и последователността на анализа; оценява
резултатите и качеството на работата – своята и
на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение
на практически задания с разработени критерии
за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението му);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани
по предмети и модули), изпитни практически
задания и др., се разработват в съответствие с
научните изисквания за всеки от тях. Степента на
трудност на конкретните въпроси, задачи, задания
и др. се съобразява с равнището на професионални
компетенции, зададено в т. 3. Цели на обучението.
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5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпитите за придобиване на трета
степен на професионална квалификация по професията „Организатор по търговска експлоатация
на железопътния транспорт“ са два – по теория
на професията и по практика на професията, и
се провеждат по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професията „Организатор по
търговска експлоатация на пристанищата и флота“.
5.2.1. Изпит по теория – критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от
т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка, са представени
в табл. 3.
Таблица 3
Критерии
1. Основни
понятия.
2. Класификация.
3. Методи за
обработка
на кораби.

4. Техничес
ки средства.

5. Икономически показатели.
6. Организационна
структура и
управл ение
на стопански субекти.
7. Правила
за здравословни и
безопасни
условия
на труд и
опазване на
околната
среда.

Показатели
Дефинира и обяснява основните понятия, свързани с експлоатацията на пристанищата
и флота.
Класифицира основни понятия, свързани с морския транспорт – товари, пристанища,
кораби и др.
Описва методите, обясн ява
технологиите и анализира начините за обработка на кораби;
Описва и обяснява документооборота, съпътстващ обработката и транспортирането
на товари.
Познава и описва техническите
средства, свързани с обработката на кораба, обяснява наличната тилова, кейова и трюмна
механизация в зависимост от
обработвания товар.
Дефинира и обяснява икономически показатели.

Тежест
(%)
10

25

25

25

5

Описва и обяснява организационни структури и функционални задължения.

5

Видове лични предпазни средства.
Правила за използване предметите и средствата на труда
по безопасен начин.
Разпознава опасни ситуации,
които биха могли да възникнат
в процеса на работа;
Дефинира предписания за своевременна реакция при възникване на критични ситуации.
Общо

5

100

5.2.2. Изпит по практика на професията –
критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително
известни условия и им се дават указания за работа.
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Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 4.
Таблица 4
Тежест
(%)
3
10

Критерии

Показатели

1
1. Осигуряване на
здравословни и
безопасни
условия
на труд,
пожарна и
аварийна
безопасност и
опазване
на околната среда.

2
Спазва правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в пристанищата.
Спазва изискванията за пожарна и аварийна безопасност в
пристанищата.
Спазва изискванията за опазване на околната среда.

2. Спазване на
технологичната
последователност при
изпълнение на
изпитната
задача.

Спазва последователността на
дейностите по изпълнение на
поставената задача.
Правилно подбира необходимите технически средства при
изготвяне на технологична карта съобразно технологията на
обработка и варианта на работа.
Целесъобразно подбира необходимата документация, свързана
с обработката на товара и кораба
и варианта на работа.

5

3. Техническо
изпълнение на поставената
задача.

Спазва технологичните изисквания и последователност на
операциите съобразно технологичната схема.
Прилага допълнителните указания за работа в зависимост
от спецификата на поставената задача и здравословните и
безопасни условия на труд и в
зависимост от вида на товара и
прилаганата технология.

45

4. Документално
оформяне
на поставената
задача.

Правилно подбира и подрежда
документацията в зависимост
от направлението на товара.
Целесъобразно подбира, попълва и описва документооборота
в зависимост от варианта и
направлението на товаропотока.

30

5. Спазва- Изпълнява заданието в опредене срока
леното време.
за изпълнение на
заданието.
Общо

10

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на пристанищата и флота“ се удостоверява с диплома за завършено средно образование
и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ се удостоверява
със свидетелство за професионална квалификация.
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6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията. Учебно-материалната база
трябва да обхваща методически, дидактически,
технически и материални средства, необходими за
качествено и пълноценно провеждане на основните
дейности и процеси, свързани с преподавателската
и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да
отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол,
компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за
окачване на табла, платно за прожектиране, аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор,
мултимедиен проектор, компютър и др.), други
средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала – чертожни инструменти, карти, издания и сборници с нормативни
документи, табла, схеми, макети, мултимедия.
6.2. Учебна база
Обучението по практика на професията се
провежда в учебни бази и производствени места.
Те се оборудват с помагала и технически средства,
необходими за усвояването на компетенции, свързани с експлоатацията на пристанищата и флота.
Учебната база трябва да осигурява работни места
за всички обучавани, както и работно място за
обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане – производствената практика се провежда в специализирани учебни центрове, както и на територията
на пристанището, за която са необходими пристанищни и външни за пристанището документи,
свързани с обработката и транспортирането на
товари и кораби.
6.2.2. Учебни помагала – табла, схеми, макети,
морски карти, технологични схеми, технологични
карти, документи.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Организатор по експлоатация на пристанищата
и флота“ се извършва от лица с образователноквалификационна степен „магистър“, „бакалавър“
по специалности от професионално направление
„Транспорт, корабоплаване и авиация“ от област
на висше образование „Технически науки“ и от
професионално направление „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващите институции
по професията.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с
внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост и промяна на нормативната база.
730
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр.,
бр. 2 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 4 думите „Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица и българските граждани на работа в
чужбина“ се заменят с „Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина
и морските лица (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; изм. с Решение
№ 8525 от 2000 г. на ВАС на РБ – бр. 8 от
2001 г., и с Решение № 3357 от 2001 г. на ВАС
на РБ – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.)“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица и българските граждани на работа в
чужбина (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 83 от 2000 г.; изм. с Решение № 8525
от 2000 г. на ВАС на РБ, Решение № 3357 от
2001 г. на ВАС на РБ; изм. и доп., бр. 19 от
2002 г., бр. 91 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата:
а) в клетки 16.5 и 16.6 думите „за които е
изплатено парично обезщетение“ се заменят
със „с изключение на дните по т. 16А“;
б) в клетка 21 след думите „осигурителни
вноски“ се добавя „вкл. сумата по чл. 40,
ал. 4 КСО,“;
в) в клетка 31 думите „месечен облагаем
доход“ се заменят с „начислен месечен облагаем доход“.
2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
навсякъде думите „Наредбата за обществено
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осигуряване на самоосигуряващите се лица
и българските граждани на работа в чужбина“ се заменят с „Наредбата за обществено
осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина и
морските лица“.
Министър: С. Дянков

877

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Із-381 от 2009 г. за реда за
обработка на лични данни в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 23 от
2009 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В правилата по чл. 2 за всеки информационен фонд се определят процедури и срокове за извършване на периодични проверки
на качеството на обработваните лични данни.“
§ 2. В чл. 17 се създава т. 8:
„8. процедурата за уведомяване на лице, чиито
лични данни са събрани и се съхраняват без
негово знание и не са унищожени, при условие
че това уведомяване не може да повлияе върху
дейността на органите на МВР.“
§ 3. В чл. 39 т. 2 се изменя така:
„2. правилното съхранение, целостта и качеството на данните;“.
§ 4. В член 48 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Органите по чл. 47, ал. 2 извършват планови и внезапни проверки за
установяване на спазването на необходимите
технически и организационни мерки по защита
на личните данни, както и периодични проверки
на качеството на обработваните лични данни.“
§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2 след
думите „могат да бъдат разкрити“ се добавя
„и реда и условията за това“, а след думите
„срока на съхраняване на данните;“ се добавя
„процедури за периодични проверки на качеството на данните;“.
Министър: Цв. Цветанов
944

Поправка. В обнародваната Наредба № 847 от 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп
до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии,
договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 8 от 2010 г.) се
прави поправка на техническа грешка: В чл. 8, ал. 2 след думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се поставя запетая.
974
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-42
от 25 януари 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с Директива 2009/152/ЕО на
Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на
Директива 91/414/ ЕИО на Съвета по отношение
на крайния срок за включване в приложение І на
активното вещество карбендазим нареждам:
І. В Заповед № РД-09-400 от 15.06.2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 7 „Срок за приключване на пререгистрацията“ се заменя с „Дата
на изтичане на срока на включване“.
2. Към „Общо име, идентификационни номера
144. Карбендазим (неопределена стереохимия) CAS
№ 10605-21-7 CIPAC № 263“, в колона 7 „Срок за
приключване на пререгистрацията“ думите „31 декември 2009“ се заменят с „31 декември 2010“.
ІІ. На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за защита на растенията заповедта да се обнародва в
„Държавен вестник“ и да се публикува в интернет
страницата на Националната служба за растителна
защита (НСРЗ).
ІІІ. Заповедта влиза в сила от 1.01.2010 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за
растителна защита.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
886

За министър: Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 694
от 21 януари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Караджейка“,
разположена в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т.1 на Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 1 от 6.І.2010 г.
разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, Ивайловград,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
с решение от 2.ІV.2002 г. по ф. д. № 177/2002, том 13,
стр. 110, парт. № 12, в Хасковския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Ивайловград, ул.
Иван Вазов 10, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните

богатства, в площ „Караджейка“, разположена в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г. – неразделна част към договора за
проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.
918

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 695
от 21 януари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Боруна“, разположена в землището на с. Покрован, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 1 от 6.І.2010 г.
разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, Ивайловград,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията
под ЕИК 108519699, със седалище и адрес на управ
ление Ивайловград, ул. Иван Вазов 10, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Боруна“,
разположена в землището на с. Покрован, община
Ивайловград, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,36 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
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Министър: Н. Караджова
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1051
от 10 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 50 от заседание, проведено на
1.ХІІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол
№ 16319 от 5.ХІ.2009 г. и експертно заключение
към него от 5.ХІ.2009 г., издадени от ИЦ „Глобал
тест“, установяващи, че предлаганите детски обувки
търговска марка „YIXINDA“ – сив цвят (сребро),
декорирани с по 8 декоративни камъчета на лицевата
част в областта на пръстите и метална верижка с
пет броя камъчета, с висящ декоративен елемент,
прикачен към катарамата, с каишка през глезена,
с катарама, към която е прикачен декоративен
метален елемент с форма на цветче, със залепен
стикер върху стелката, съгласно който страната
на произход е Китай, вносител „Шени“ – ЕООД,
с пиктограми за вида на материалите, използвани в основните части на обувките – изкуствени
материали, не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2005/А6 т. 8.2, 8.3 и
8.4 – детските обувки съдържат лесно откъсващи се
части, които могат да бъдат опасни при поглъщане
от деца и са опасни за здравето и безопасността на
потребителите – малки деца, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки
търговска марка „YIXINDA“– сив цвят (сребро), декорирани с по 8 декоративни камъчета на лицевата
част в областта на пръстите и метална верижка с
пет броя камъчета, с висящ декоративен елемент,
прикачен към катарамата, с каишка през глезена,
с катарама, към която е прикачен декоративен
метален елемент с форма на цветче, със залепен
стикер върху стелката, съгласно който страната
на произход е Китай, вносител „Шени“ – ЕООД,
с пиктограми за вида на материалите, използвани
в основните части на обувките – изкуствени материали, не съответстват на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2005/А6 т. 8.2, 8.3 и
8.4 – детските обувки съдържат лесно откъсващи се
части, които могат да бъдат опасни при поглъщане
от деца и са опасни за здравето и безопасността
на потребителите – малки деца, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
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на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда
в тридневен срок от съобщаването му, независимо
дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
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ЗАПОВЕД № 1095
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 48 от заседание, проведено на
17.ХІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, изпитвателен протокол
№ 07-3642 от 31.VІІ.2009 г. и експертно заключение
от 31.VІІІ.2009 г., издадени от изпитвателен център
„Алми Тест“ – София, удостоверяващи, че детска
пижама „Елина“, модел 20-02, страна на произход:
България, не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN-14362-1 по показател: съдържание на азобагрила в тъканта над установената
норма (отчетена стойност 97,0 при максимално
допустима стойност – 30), съществува сериозен
риск за здравето на потребителите от поява на
алергични реакции, като обриви и зачервявания
по кожата, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детска пижама „Елина“, модел 20-02, страна на
произход: България, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите
на описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоката съдържа.
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3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
894

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1097
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 51 от заседание, проведено на
8.ХІІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, протокол от изпитване № 1599 от
2.ХІ.2009 г., издаден от лаборатория за изпитване
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
инспекция № 10/0218 от 6.ХІ.2009 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – А Д, Плевен, удостоверяващи, че предлаганите на пазара бебешки обувки,
търговска марка „Mamibb“, страна на произход:
Румъния, предназначени за деца до 1 г., с каишка
с лепенка, в предната горна част на пръстите са
прикрепени 3 бр. малки елементи – мъниста за
украса, прикрепено е и пластмасово сърце, върху
сърцето са залепени 3 бр. мъниста, звездичка и
изрязан полумесец, размери: № 15, 16, 17 и 18, не
съответстват на изискванията на БДС EN 71-1,
т. 8.1 и 8.2 по показатели: „Изпитване на опън за
пластмасово сърце“ – при прилагане на сила от
22 N (по-малка от изискващата се от 50 N за 10s)
се отделя част – пластмасово сърце; „Цилиндър
за малки части“ – част от пластмасовото сърце и
лесно отделящите се мъниста влизат изцяло в цилиндъра за малки части, поради което съществува
потенциален риск за малкото дете от задавяне или
задушаване при евентуално поглъщане на отделените елементи, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на бебешки обувки, търговска марка „Mamibb“, страна на произход:
Румъния, предназначени за деца до 1 г., с каишка
с лепенка, в предната горна част на пръстите са
прикрепени 3 бр. малки елементи – мъниста за
украса, прикрепено е и пластмасово сърце, върху
сърцето са залепени 3 бр. мъниста, звездичка и
изрязан полумесец, размери: № 15, 16, 17 и 18, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
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визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1117
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 52 от заседание, проведено на
15.ХІІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол от изпитване
№ 16633 от 2.ХІІ.2009 г. и експертно заключение
от 2.ХІІ.2009 г., издадени от изпитвателен център
„Глобалтест“, София, удостоверяващи, че предлаганият на пазара детски комплект за деца до 7 г.,
марка „New page“: пола със залепени украсителни
камъчета, блуза с дълъг ръкав със залепени украсителни камъчета по яката, ръкавите и лицевата
част и болеро с пришити връзки в областта на
врата, модел Н-1048, произход – Китай, не отговаря
на изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682 – „Облеклата, предназначени за малки деца
не трябва да бъдат проектирани, изработени или
снабдени с връзки, функционални шнурове или
декоративни шнурове в качулката или областта на
врата“, поради наличие на връзки в областта на
болерото и съгласно БДС EN 71-1, поради лесното
откъсване на камъчетата, които влизат в цилиндъра
за малки части, и съществува опасност за малки
деца от задушаване и задавяне, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски комплект за деца до 7 г., марка „New page“: пола със
залепени украсителни камъчета, блуза с дълъг ръкав
със залепени украсителни камъчета по яката, ръкавите и лицевата част и болеро с пришити връзки
в областта на врата, модел Н-1048, произход – Китай, като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
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визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател: Д. Лазаров

ВЕСТНИК

визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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ЗАПОВЕД № 1119
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 52 от заседание, проведено
на 15.ХІІ.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК, протокол
от изпитване № 1557 от 19.Х.2009 г., издаден от
изпитвателна лаборатория „Булгарконтрола“ – АД,
София, и Сертификат за стоков контрол № 05/0476
от 18.11.2009 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД,
Варна, удостоверяващи, че предлаганите на пазара
детски блузи, търговска марка „Iana“, за деца до
7 г., с шнурове в областта на талията, произход
Италия, арт.№АО 5122211014, с етикети, с информация: вносител „Ранчо 2000“ – ООД, България,
производител: „Иана – Италия“, състав: 45 % памук,
45 % полиакрил и 10 % еластан, не отговарят на
изискванията на БДС EN 14682, тъй измерената
дължина на шнуровете е 705 мм при допустими
макс. 140 мм, поради което съществува опасност
от външни наранявания, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски блузи,
търговска марка „Iana“, за деца до 7 г., с шнурове
в областта на талията, произход – Италия, арт.
№ АО 5122211014, с етикети, с информация: вносител „Ранчо 2000“ – ООД, България, производител:
„Иана – Италия“, състав: 45 % памук, 45 % полиакрил и 10 % еластан, не отговарят на изискванията на БДС EN 14682, тъй измерената дължина
на шнуровете е 705 мм, при допустими макс. 140
мм, като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
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Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 1127
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 52 от заседание, проведено на
15.12.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, чл. 73 АПК, чл. 3 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни и изпитвателен
протокол № 16292 от 3.ХІ.2009 г., издаден от ИЦ
„Глобал Тест“, съгласно който имитационна бижутерия – метални обеци за пиърсинг (със снимков
материал, публикуван на интернет страницата на
КЗП www.kzp.bg), не отговарят на изискванията за
безопасност по БДС EN-1800.00 – при допустимо
съдържание на никел от 0,05 % – установеното
количество е 13,87 %, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на имитационна
бижутерия – обеци за език – метални – сив и черен
цвят, с по два накрайника под формата на топчета,
обеци за пъп – метални, сив цвят, различни по цвят
накрайници, обеци за устни метални – сив и черен
цвят, с накрайници – синьо и черно топче, обеци
за вежда, от които метални, сив цвят и черен цвят
с титаново покритие, с накрайници – заострени
върхове и топче (със снимков материал, публикуван
на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg), като
стоки, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
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на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоките
съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите. Разпореждането, с което се допуска предварителното
изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред
съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Д. Лазаров
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-07
от 26 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
искане входящ № 6905-72 от 17.ХІ.2009 г. на „Фрапорт
туин стар еърпорт мениджмънт“ – АД, издадено
разрешение № 6905-32 от 18.VІІІ.2008 г. от областния управител на област Бургас за изработване на
ПУП – ПРЗ, актове за резултатите от обявяването
по реда на чл. 128 ЗУТ, издадени от общини Бургас и Поморие, и протокол № 3 от 22.ХІІ.2009 г.
на областния експертен съвет по устройство на
територията нареждам:
Одобрявам окончателния проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за обект „Летище – Бургас“, в граници по одобрена кадастрална карта със Заповед
№ 300-5-2 от 7.І.2004 г., разположен в землищата на
общини Бурлгас и Поморие, на хартиен и магнитен
носител и представляващ:
– подробен устройствен план – план за регулация в М 1:1000 в 5 части с отразени уличнорегулационните и вътрешните регулационни линии
на урегулираните поземлени имоти, номерата на
кварталите и номерата на урегулираните поземлени
имоти и тяхното предназначение;
– подробен устройствен план – план за застрояване в М 1:1000 в 5 части с отразени начина на
застрояване на урегулираните поземлени имоти,
максималната височина на сградите, устройствените
показатели на всеки урегулиран поземлен имот;
– план схеми за: вертикално планиране, организация на движението, водоснабдяване и канализация,
електроснабдяване, газоснабдяване, топлоснабдяване, съобщителните мрежи.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез областния управител пред Административен съд Бургас
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 319
от 21 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
линейна инфраструктура, представляваща подземен
водопровод по следното трасе: ПИ № 28.176; ПИ
№ 11.20; ПИ № 30.29; ПИ 30.150; ПИ № 49.568 и
ПИ № 501.758 – землище с. Българево.
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Председател: Евг. Чобанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 643
от 3 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, както и приложените В и К
и ел. схеми за захранване на ПИ 336006 от КВС
на гр. Карлово, местност Бахча дере, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 336006 да се образува
УПИ 336006 – складове, магазини и офиси в м.
Бахча дере, землище гр. Карлово, и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията – Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
939

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 697
от 21 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1
и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект „Трасе за кабелно
захранване средно напрежение за обект „Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични генератори в поземлен
имот 000041, местност Марин кър в землището на
с. Марино поле, община Карлово, преминаващо
през поземлени имоти 000036 – изоставена орна
земя, общинска частна собственост, 000041 – изоставена орна земя, собственост на „Алфа строй
инвест“ – ЕООД, Карлово, 000049 – път ІІІ клас,
държавна публична собственост, 000052 – път ІV
клас, публична общинска собственост, и 000055 –
път ІV клас, публична общинска собственост, в
землището на с. Марино поле, община Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.

Областен управител: К. Гребенаров
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-007
от 20 януари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с т. 3.7 от Заповед № РД-46494 от 22.VІІІ.2003 г. на МЗГ, Заповед № РД-02-14457 от 22.VІІІ.2003 г. на МРРБ и протокол № 3 от
17.ХІІ.2010 г. за одобрение на помощен план и план
на новообразуваните имоти и придружаващата го
документация след отразяване на уважените възражения за територията на кв. Курило и с. Кътина,
район „Нови Искър“, Столична община, одобрявам
план на новобразуваните имоти в М 1:1000 на
местност Ласка, местност Бранишки лозя, местност
Могилата, местност Нерезене, местност Братковица,
местност Цигански дол, местност Червена река в
землището на кв. Курило и с. Кътина, район „Нови
Искър“, Столична община.
След обнародването є в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в два
централни ежедневника и да се обяви на подходящо
място с публичен достъп в сградите на Столична
община, район „Нови Искър“, и кметството на с.
Кътина.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните
лица чрез Областния управител на София-град
пред Софийския градски съд в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
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Областен управител: Д. Кирилов

83. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обнародва
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към
Апелативния съд – Бургас, за 2010 г.
За съдебен район на Бургаския окръжен съд
1. Клас „Криминалистически експертизи“
Стоян Иванов Желев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 67, вх. 9, ап. 39, тел. 056/62-60-87, 0887424847,
специалност: юрист, експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков, Бургас, к/с Славейков, бл. 44, вх. 1, ет. 6, ап. 17, тел. 056/58-70-53,
0889946299, образование – висше, специалност:
юрист, експерт-криминалист, трудов стаж – 33
години.
Щерю Костадинов Николов, Несебър, ул. Еделвайс 42, тел. 0554/4-53-14, 0888848057, образование – висше, специалност: експерт-криминалист,
трудов стаж като експерт-криминалист – 25 години,
пенсионер, квалификация: инженер-химик.
Радостин Тодоров Патъров, Бургас, к/с Славейков, бл. 9, вх. 4, ет. 5, тел. 056/88-38-85, 0886843309,
образование – висше, специалност: промишлено
и гражданско строителство, квалификация: строителен техник, месторабота – община Бургас,
длъжност – дежурен по общинска сигурност и
управление на кризи, трудов стаж – 36 години,
вещо лице – 10 години.
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Страхил Гаврилов Младенов, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 41, вх. 1, ет. 6, тел. 056/81-13-71,
0896194738, образование – висше, специалност:
далекосъобщителна техника, квалификация: електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства, трудов стаж – 35
години, стаж като вещо лице – 35 години.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Диян Василев Колчев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 35, вх. 8, ет. 6, тел. 056/66-14-36, 0888884674,
специалност: лекар-кардиолог.
Васил Димитров Йовков, Бургас, ул. Петко
Каравелов 17, ет. 2, тел. 056/81-35-23, 0888 619437,
специалност: стоматолог.
Димитър Василев Йовков, Бургас, ул. Хаджи
Димитър 5, ет. 4, тел. 056/81-35-23, специалност:
акушер-гинеколог.
Галина Милева, Косьо Янков, Параско Парасков – тел. 056/81-05-57, съдебни лекари.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лорис Бердж Сайян, тел. 056/81-23-50, управител
на ОДПЗС – съдебно-психиатрични експертизи.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, н-к отделение.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816301.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор,
056/816 30114.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816645.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831436, 0889/512787.
Галена Петкова Вълчкова – ОДПЗС, ординатор, 056/816 301.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС, ординатор,
056/830741.
Андрей Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831435.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор,
056/816 301.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС, н-к
отделение, тел. 056/831437.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816 301.
Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение, тел. 056/831434.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор,
тел. 056/816 301.
Владимир Янакиев Грънчаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816 301.
Величка Бъчварова – специалност: психолог,
тел. 056/81-63-01.
Валентина Митрева Недева-Белчева – Бургас,
ОДПЗС „Проф. д-р Ив. Темков“, сл. тел. 816-301,
специалност: клиничен психолог.
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Кета Русева Апостолова, Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 110, вх. А, ет. 6, ап. ляв, тел. 056/9164-51, 0888031393, специалност: психология и
предучилищна педагогика.
Здравка Велизарова Тодорова, Бургас, ул.
Вардар 1/2/22, тел. 056/546645, 0886338310, образование – висше, степен магистър, специалност:
приложна психология, професионална квалификация: психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Петя Новакова Няголова, Каблешково, ул. Яворов 7, тел. 05933/20-75, 056/81-01-65, 056/81-29-10,
специалност: икономист-счетоводител.
Ангелина Иванова Асланова, Поморие, кв.
Свобода, бл. 18, вх. А, ет. 4, 0596/44-74, специалност: икономист по счетоводната и финансовоконтролна дейност.
Коста Георгиев Костов, Бургас, к/с Славейков,
бл. 16, вх. 7, ет. 2, ап. 5, тел. 056/68-87-69, специалност: икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Ангелов, Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 93, ет. 4, ап. Г, тел. 056/81-52-28,
056/84-29-03, 0888459585, образование – висше,
специалност: счетоводство и контрол, квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, сертификат за експерт
финансово-икономически и счетоводни проблеми,
сертификат – експерт-оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, сертификат по
МСС, удостоверение за подготовка на оператори
на системи.
Янка Кирова Божилова, Бургас, к/с Зорница,
бл. 28, ет. 9, ап. 3, тел. 056/62-10-28, 056/85-42-97,
специалност: икономика и отчетност.
Красимир Христов Костов, Бургас, к/с Възраждане, бл. 6, вх. А, ап. 12, специалност: инженер-икономист.
Илияна Господинова Генова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 38, вх. 4, тел. 056/3-71-85, 056/3-85-52,
специалност: икономика и организация на материално-техническото снабдяване.
Генко Иванов Генов, Бургас, к/с Възраждане,
бл. 10, вх. В, ет. 1, ап. 2, тел. 056/2-81-89, 05511/4579,
специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Мария Иванова Николова, Бургас, к/с Лазур, ул.
Батак 6, тел. 056/84 33 40, 056/84 48 89, 0888/545422,
специалност: икономист-международник.
Наталия Георгиева Карчева, Бургас, ул. Вардар 1, вх. Г, ет. 5, ап. 68, тел. 056/2-96-86, 0888538348,
специалност: икономист по труда, квалификация:
специалист по социално осигуряване и пенсионно
осигуряване.
Рилко Горанов Горанов, Бургас, ул. Цар Самуил
12, вх. В, тел. 056/800 078, 0887885860, образование – висше, специалност: икономика на промишлеността, квалификация: икономист, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост, транспорта и хранително-вкусовата
промишленост, оценител на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо иму-
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щество, движими активи, оценител на земеделски
земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Станка Демирева Андонова, Бургас, к/с Славейков, бл. 27, вх. В, тел. 056/68-39-04, специалност:
икономист-счетоводител.
Тодор Димитров Мешков, Бургас, ул. Републиканска 111, вх. 3, ет. 4, ап. 12, специалност:
икономист по търговия.
Тонка Жекова Джалева, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 14, вх. А, ет. 3, тел. 056/3-02-78, 0888 45
35 74, специалност: икономист счетоводител.
Янчо Христов Карастоянов, Бургас, к/с Зор
ница, бл. 30, вх. 8, ет. 2, тел. 056/62-88-94, 0888
920200, специалност: икономист по счетоводната
и финансово-контролна дейност.
Тодор Пенчев Стефанов, Бургас, ул. Любен
Каравелов 5А, тел. 056/80-04-53, 0888 809799,
специалност: организатор-икономист.
Мариана Стефанова Рупчева, Бургас, ул. Д-р
Нидер 26, тел. 056/3-71-85, специалност: икономика
на промишлеността.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 121, вх. 1, ет. 7, ап. 14, п.к.
14, 0889628507, специалност: икономист-международник.
Руска Петкова Едрева, Бургас, ул. Любен Каравелов 75, тел. 056/2-41-43, тел. 056/3-84-21, 0888
706918, специалност: икономист-счетоводител.
Йоана Иванова Иванова, гр. Средец, ул. Преображенска, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 30, 05551/59-25,
специалност: инженер-икономист.
Живко Димчев Пирьов, Бургас, ул. Странджа
1, вх. Г, ет. 3, тел. 056/810401, 0888 212727, специалност: икономист-счетоводител.
Петя Павлова Узунова, Бургас, ул. Сливница 50,
ет. 5, ап. 13, тел. 088876 33 13, специалност: финанси и кредит, банково дело и бизнес мениджмънт.
Стойка Тодорова Иванова, гр. Средец, ул.
Преображенска, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 30, тел.
05551/59-25, 46-98, специалност: икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност.
Ани Иванова Бъчварова, Бургас, ул. Ал. Стамболийски 64, ет. 5, тел. 056/3-82-85, специалност:
икономист.
Стефан Христов Корадов, Бургас, ул. Абоба
14А, тел. 056/84-39-63, тел. 056/4-40-65, 0888213030,
специалност: икономист-счетоводител.
Станка Андреева Петрова, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 43, вх. А, ет. 6, ап. 15, тел. 056/3-37-37,
специалност: икономист-счетоводител.
Малин Стоянов Михайлов, Бургас, бул. Иван
Вазов 29, вх. А, тел. 056/4-07-68, специалност:
икономист по промишлеността.
Филип Димитров Ляпов, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 74, ап. 66, тел. 056/84-38-58, 056/2-59-47, специалност: експерт-счетоводител.
Здравко Михайлов Николов, Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 55, вх. Е, ет. 1, специалност: инженермениджър.
Христо Янев Димитров, Несебър, к/с Сл. бряг,
хотел „Странджа“, ап. 418, специалност: икономист-счетоводител.
Пенка Стойкова Трифонова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, ап. 32, тел. 056/62-91-13, тел. 056/84-1750, специалност: икономист-счетоводител.
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Марийка Иванова Гуджева, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 55, вх. Л, ет. 7, тел. 056/62-85-79, 056/8018-51, специалност: икономист-счетоводител.
Дражо Станков Ташев, Бургас, ул. Цар Самуил 15, тел. 056/2-78-16, специалност: търговска
гимназия.
Вечислав Христов Чанков, Бургас, ж.к. М.
рудник, бл. 430, вх. А, ет. 3, тел. 056/55-97-52,
0889882548, специалност: икономист-застраховател.
Мариана Стоянова Иванова, Карнобат, ул.
Сакар 23, тел. 0559/76-76, специалност: икономистадминистратор.
Иванка Тодорова Кирякова, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 74, вх. Б, ет. 6, тел. 056/62-73-25, специалност:
секретар, стенограф, машинописец, кореспондент.
Светлана Георгиева Кантарджиева, Бургас,
к/с Изгрев, бл. 23, вх. 6, ет. 4, тел. 056/62-03-62,
специалност: мениджмънт, икономист.
Добринка Георгиева Тодорова, Бургас, ул. Св.
Климент Охридски 27, ет. 3, тел. 056/4-10-39,
специалност: икономист-счетоводител, машинен
инженер.
Марио Станчев Станев, Бургас, ул. Перущица
62, тел. 056/84-29-12, специалност: икономистсчетоводител.
Елена Иванова Генова, Бургас, ул. Македония 47,
ет. 5, п.к. 12, тел. 056/80-02-33, икономист и юрист.
Иван Георгиев Карагьозов, Бургас, ул. Пробуда 69, тел. 056/81-50-65, специалност: счетоводна
отчетност.
Диана Генчева Бимелова, Бургас, ул. Елин Пелин 9, тел. 056/84 35 67, 0899313388, специалност:
счетоводство и контрол.
Милена Григорова Димитрова, Царево, ул.
Ю. Гагарин, бл. 2, вх. А, ап. 1, тел. 0550/5-30-10,
специалност: аграр-икономист.
Стоянка Славова Дичева, Бургас, к/с Славейков, бл. 52, вх. 1, ет. 17, ап. 123, тел. 056/62-05-86,
056/84-38-87, специалност: икономика и управление
на туризма.
Златинка Лефтерова Стоянова, Бургас, ул.
Цариградска 15, ет. 1, ап. 1, тел. 056/4-91-36,
0888601161, специалност: икономист-счетоводител.
Събина Василева Арабаджиева, Бургас, к/с
Изгрев, бл. 39, вх. 6, ет. 2, тел. 056/4-30-80,
056/62-58-55, 048807166, специалност: икономист
по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Димитринка Иванова Георгиева, Бургас, ул.
Ал. Велики 55, ет. 5, тел. 056/4-02-44, 056/65-77-42,
0888657 742, специалност: икономист-организатор
в промишленото производство.
Атанас Андреев Ставракев, Бургас, ул. Оборище 79, ет. 1, ап. 3 тел. 056/81 15 11, 056/84 09
05, специалност: икономист по промишлеността.
Недка Баева Турлакова, Бургас, к/с М. рудник,
бл. 421, вх. 8, ет. 6, ап. 136, тел. 056/84-51-08, 056/5566-57, специалност: икономика на кооперациите.
Златомир Стоянов Вергиев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28 А, ет. 8, ап. 30, тел. 056/66-91-70, 0888 663 425,
специалност: маркетинг и мениджмънт икономист.
Мариана Димова Ангелова, Бургас, ул. Цар
Калоян 71, ет. 1, ап. 2, тел. 0898652126, 0885906341,
образование – висше, специалност: маркетинг и
планиране, квалификация: икономист, специалист
по маркетинг, квалификации – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдеб-
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но-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за съдебен
експерт – оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и
съоръжения и други активи, сертификат за експерт – оценител на благородни метали, бижута и
скъпоценни камъни.
Никола Димитров Жеков, Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 65, вх. 3, ет. 6, тел. 056/80-07-65,
0887410937, специалност: икономика и управление
на селското стопанство, агроикономист.
Донка Бончева Чешмеджиева, София, ул. Козлодуй 109, тел. 0889 414301, специалност: икономист.
Цонка Ангелова Стоянова, Приморско, ул.
Иглика 4 а, тел. 0550/3 29 16, 0888 411567, специалност: икономист.
Радостина Йовчева Халачева, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 74, вх. 3, ет. 3, ап. 33, тел. 056/868129,
0887 902 872, специалност: счетоводител-икономист.
Веселина Тодорова Гроздева, Карнобат, ул.
Иларион Макариополски 7, тел. 0559/24 89, 24
97, 21 01, 0887231748, специалност: икономист по
търговията, счетоводство и контрол.
Елена Василева Вълканова, Бургас, к/с Зорница, бл. 30, вх. 1, ет. 4, тел. 056/629576, 056/840356,
специалност: икономист, стопанско управление,
счетоводство и контрол.
Пепа Георгиева Пашова, Бургас, к/с Зорница,
бл. 37, вх. А, ет. 5, тел. 056/86 22 92, 0887 880930,
образование – висше, специалност: организация
на производството и управлението в строителството, квалификация: икономист по строителството,
счетоводство и финансово-контролна дейност,
следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни
експертизи.
Добринка Георгиева Тодорова, Бургас, ул. Св.
Климент Охридски 27, ет. 3, тел. 056/4-10-39,
специалност: икономист-счетоводител, машинен
инженер.
Росица Петрова Печуркова, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 8, вх. Б, ап. 33, тел. 056/84-21-26,
0887647896, специалност: икономист-счетоводител.
Динка Бонева Бождерменова, Бургас, к/с
Славейков, бл. 59, вх. 3, ет. 10, тел. 056/2-05-76,
056/81-07-56, 0887856703, специалност: икономистсчетоводител.
Георги Петров Дочев, Бургас, ул. Калофер 28Б,
тел. 056/2-04-83, 0888305934, образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител.
Иванка Костадинова Голева, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 4, тел. 056/68 07-66, 0889346643,
специалност: икономист-счетоводител.
Лилия Станкова Плачкова, Бургас, ул. Гладстон
2, ет. 5, тел. 056/4 63 60, 05512 -21-22, 0888609002,
специалност: икономист по търговията, лиценз за
оценка на недвижими имоти, оценки на търговски
предприятия, удостоверение от МЗК за оценител
на земеделски земи.
Марийка Стоянова Тихолова, Бургас, ул. Македония 59, ет. 4, 048957379, тел. 056/317 327,
056/817 327, 056/817 328, 056/814 351, специалност:
икономист-счетоводител.
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Митко Русев Митев, Карнобат, ул. Х. Димитър
10, тел. 0559/24 55, 0559/22-78, 048 801858, специалност: икономист – организация на производството,
машинен инженер.
Диана Иванова Йорданова, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 35, вх. 2, ет. 7, тел. 056/84-15-59, 0889 50 99 60,
специалност: икономист.
Мими Петрова Стоянова, Карнобат, ул. Димитър
Полянов 3, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, ст. 1, тел.
0559/25-09, 056/2-17-76, 0888463243, специалност:
икономист по счетоводни и финансово-контролна
дейност.
Иван Стоянов Иванов, Айтос, ул. Паркова 24,
тел. 0558/70-98, специалност: счетоводител.
Продан Тодоров Лапчев, Бургас, бул. Мария
Луиза 17, ет. 1, ап. 2, тел. 056/4-36-68, специалност: икономист.
Христо Илиев Чамов, София, ул. Ворино
35 – 37, ап. 13, ет. 5, тел. 02/958-16-93, 099 260-472,
специалност: икономист, международни курсове
по вътрешния банков контрол.
Гуна Иванова Бошурова, Бургас, к/с Славейков,
бл. 30, вх. 2, ет. 1, ляв, тел. 056/68-38-46, 056/6890-03, 056/68-90-35, специалност: икономист-счетоводител, финанси.
Ангелина Колева Чавдарова, Бургас, к/с Зор
ница, бл. 47, вх. Д, ет. 5, специалност: икономистсчетоводител.
Емил Йорданов Бакърджиев, Бургас, ул. Македония 28, тел. 056/81-10-62, специалност: икономист-плановик.
Цветан Димитров Сарабеев, Бургас, к/с Славейков, бл. 61, вх. 4, ет. 4 тел. 056/68-66-57, специалност: икономист-счетоводител.
Дора Иванова Гарелова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24, тел. 056/86-23-17,
056/84-32-69, 0888609006, специалност: икономист
по материално-техническо снабдяване, оценител
на недвижимо имущество.
Вълко Тонев Иванов, Бургас, к/с Славейков,
бл. 13, вх. 5, ет. 4, тел. 056/68 23 41, специалност:
икономист-финансист.
Стефан Господинов Стефанов, Бургас, ул. Св.
св. Кирил и Методий 55А, тел. 056/820740, икономист-счетоводител.
Желязко Вълков Желязков, Карнобат, ул. Баба
Тонка 7, специалност: икономист-финансист.
Ангел Кънчев Ангелов, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 19, вх. 3, ет. 2 тел. 056/62-38-84, 0887760381,
специалност: икономист-счетоводител.
Жечко Пенчев Костенски, Бургас, ж-к Лазур,
бл. 23, вх. А, ет. 2, тел. 056/840213, 0888396669,
специалност: икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Ивайло Пенчев Дечев, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 19, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 056/3-16-61,
0887869948, специалност: магистър по икономика
контролна дейност.
Димитър Паунков Колев, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 18, ет. 8, ап. 37, специалност:
икономист-счетоводител.
Цветан Димитров Петков, Бургас, ул. Батак
21А, тел. 056/81-20-08, 0888 310158, специалност:
икономист.
Румен Каролев Шарпов, Бургас, ул. Ал. Батенберг 24, специалност: икономист.
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Стоил Христов Стоилов, Бургас, к/с М. рудник,
бл. 161, ет. 3, ап. 38, тел. 056/55-26-23, 048 817931,
специалност: счетоводен експерт.
Здравко Петров Йорданов, Бургас, к/с Лазур,
бл. 81, ап. 46, тел. 056/80-07-30, 056/2-54-10, специалност: счетоводен експерт.
Станка Янкова Куртева, Бургас, к/с М. рудник, бл. 111, вх. А, ет. 6, ап. 12, тел. 056/85-18-56,
056/85-34-29, 056/85-18-53, специалност: счетоводен
експерт.
Вяра Добрева Добрева, Бургас, к/с М. рудник,
бл. 416, вх. д, ет. 8 тел. 056/84-20-76, 056/55-46-40,
специалност: счетоводен експерт.
Йорданка Георгиева Костадинова, Бургас, к/с
М. рудник, бл. 402, вх. А, ет. 4, тел. 056/81-01-03,
056/81-01-13, 056/55-04-72, специалност: счетоводен експерт.
Галина Пенева Кафалиева, Бургас, ул. Хан
Аспарух 33, тел. 056/4-86-50, 056/4-65-10, специалност: счетоводен експерт.
Катя Костадинова Дражева, Бургас, к/с Славейков, бл. 9, вх. 5, ет. 2, тел. 056/84-00-50, 056/68-7871, 0888656321, специалност: счетоводен експерт.
Гергана Господинова Балева, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 30, вх. В, тел. 056/53-71-37,
специалност: счетоводен експерт.
Ганчо Иванов Стоянов, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 40, вх. А, ет. 10, тел. 056/3-5871, 0888261316, специалност: счетоводен експерт.
Мария Христова Стойкова, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 29, вх. 2, тел. 056/3-58-71,
0888305550, образование – висше, специалност:
счетоводна отчетност, квалификация: икономистсчетоводител, специалност: публична администрация, следдипломна квалификация: съдебносчетоводен експерт по финанси и счетоводство,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти.
Румяна Илиева Ружева, Бургас, ж.к. М. рудник,
бл. 116, вх. В, ет. 2, тел. 056/84-40-40, 056/55-14-90,
специалност: счетоводен експерт.
Теменуга Колева Карчева, Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 32, вх. 1, ет. 4, тел. 056/84-07-68,
056/3-85-70, специалност: счетоводен експерт.
Веска Тодорова Попова, Бургас, к/с Славейков, бл. 71, вх. 9, тел. 056/80-05-29, 056/68-88-91,
специалност: счетоводен експерт.
Златина Ненчева Кирова, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 39, вх. 8, ет. 3, тел. 056/62-46-95, 0888528420,
специалност: счетоводен експерт.
Аделин Младенов Ашков, Бургас, ул. Рилска 42,
тел. 0888724422 специалност: счетоводен експерт.
Манук Арам Бохосян, Бургас, к/с Лазур, бл. 17,
вх. 4, ет. 5, тел. 056/2-28-35, тел. 056/3-21-15, специалност: икономист по търговия.
Емилия Илиева Томова, Бургас, ул. Сливница
10, вх. Б, ет. 3, тел. 0888209981, специалност: икономист, икономика и управление на съобщенията.
Надя Янчева Узунова, Бургас, ж. к Лазур, ул.
Поморие 18, ет. 3, тел. 056/82-09-16, 056/3-69-38,
специалност: икономист-счетоводител, икономика
и управление на транспорта.
Елена Георгиева Калчева – к/с Зорница, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, тел. 056/865881; 0888/010668,
специалност: счетоводство и контрол.
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Светлозар Димитров Ханджиев, Бургас, ул.
Иван Вазов 73, ет. 2, ап. 2, тел. 056/827 009;
0888318900 – специалност: икономист по промишлеността.
Ирина Спасова Костадинова, Бургас, к/с Меден
Рудник, бл. 420, вх. Е, ет. 1, ап. 100, тел. 056/559732;
0898/312458, специалност: икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, електронна
техника и микроелектроника.
Юлия Руменова Нейчева, Бургас, к/с Славейков,
бл. 20, вх. 5, тел. 056/681146; 0888472015 – специалност: икономист.
Маргарита Владимирова Бакалова, Бургас, ул.
Оборище 77, тел. 056/820489; 0888455553 – икономика и управление на туризма.
Гергана Иванова Славова, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 98, вх. 2, ет. 2, ап. 3, тел.
0889/339928 – специалност: счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Василка Георгиева Генова-Маркова, Бургас, к/с Зорница, бл. 30, вх. 7, ет. 7, ляв, тел.
0887/123292 – специалност: икономист-счетоводител.
Мария Димитрова Дошева, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28А, ет. 4, тел. 056/623171; 0889/659546 – специалност: икономист-счетоводител, международни
счетоводни стандарти.
Златина Атанасова Пенчева, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 56, вх. 1, ет. 5, тел. 056/620780; 0888206415 – специалност: икономист.
Руска Николова Димитрова, Айтос, ул. Христо
Ботев 21, тел. 0898/695994 – специалност: икономист.
Пенка Динева Куцарова, Айтос, ул. Огоста 3,
0899/861620; 048/800850 – специалност: икономист.
Галина Веселинова Везенкова, Бургас, ул. Г.
С. Раковски 29, ет. 5, ап. ляв, тел. 056/815755;
0888/889280 – специалност: икономист-счетоводител.
Еленка Илиева Маринова, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 6, ап. 9, тел. 056/88 00 88,
0895665047, специалност: икономист-счетоводител,
професионална квалификация: съдебно-счетоводни
експертизи.
Татяна Павлова Кънчева, Бургас, ул. Климент
Охридски 25, ет. 2, тел. 0888788617, специалност:
магистър по икономика, счетоводство и контрол,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, социални дейности.
Дафин Михалев Терзиев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 83, ет. 1, ап. 3, тел. 0898861600, специалност:
икономист, регионалист-стратег, маркетинг и
планиране, сертификат за оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Светла Динева Генова, Бургас, ул. Александър Велики 61, тел. 0898203657, специалност:
математик, счетоводство и контрол, икономист,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Антоанета Атанасова Трифонова, Бургас, к/с
Меден рудник, бл. 81, вх. 2, ет. 3, тел. 056/85 27
03, 0889722849, специалност: счетоводна отчетност,
икономист-счетоводител, икономика, планиране и
отчетност на промишлеността и строителството,
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сертификат за обучение по международни счетоводни стандарти, сертификат за Международни
стандарти за финансово отчитане.
Стамен Димитров Стамов, Бургас, ул. Св.
Патр. Евтимий 115, тел. 056/81 87 72, 0887662280,
специалност: счетоводство и контрол, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Зина Венциславова Димитрова, Сунгурларе,
ул. Янтра, бл. 4, вх. Б, ап. 12, тел. 05571/20-26,
0887428759, специалност: счетоводство и контрол,
икономист по счетоводна и финансово-контролна
дейност.
Иван Велинов Скарлатов, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 77, вх. 11, ет. 4, тел. 056/83 93 09, 0899171932,
специалност: счетоводство и контрол, професионална квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.
Златка Иванова Григорова, Бургас, ул. Цариградска 22, ет. 5, тел. 0555917/70-06, 0888551692,
специалност: аграрикономист, икономика на
селското стопанство, педагогика, счетоводство и
контрол, лиценз за оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, професионална квалификация: подготовка, разработка
и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз.
Катя Дончева, Бургас, ул. Шар планина 32,
ет. 1, тел. 056/81 14 98, тел. 056/894 155, 0887725555,
специалност: счетоводна отчетност, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, професионална квалификация:
съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Трайков Филипов, Бургас, ж.к. Лазур, бл.
114, вх. А, ет. 4, ап. 19, тел. 0878330777, специалност: икономист-счетоводител, професионална
квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.
Павлина Костадинова Георгиева, Бургас, ул.
Цар Симеон І № 75, ап. 4, тел. 0887611445, специалност: икономист по строителство, професионална
квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.
Надежда Георгиева Николова, Бургас, к/с
Изгрев, бл. 18, вх. 2, ап. 12, тел. 056/52 55 35,
0889536491, специалност: счетоводство и контрол,
професионални квалификации: международни счетоводни стандарти, съдебно-счетоводни експертизи.
Ваня Димитрова Стоянова, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 27, вх. 2, ет. 2, ап. 14, тел.
0887618831, специалност: икономика-бизнесадминистрация, професионална квалификация: съдебносчетоводни експертизи.
Стефка Генова Иванова, Карнобат, ул. Москва
87, вх. 2, ет. 3, ап. 7, тел. 0559/25022, 0898603440,
специалност: икономист по промишлеността,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни проблеми.
Василка Стоянова Таскова, Айтос, ул. Д. Карагьозов 19, вх. 1, ет. 2, тел. 0558/26504, 0889629482,
специалност: икономист-счетоводител, финанси,
счетоводство и контрол, сертификат за експертоценител на земеделски земи и трайни насаждения,
допълнителна специалност: изчислителна техника.
Таня Димитрова Митрева, Бургас, ул. Христо
Ботев 70, вх. 2, ет. 6, тел. 0897810179, специалност:
счетоводство и контрол, маркетинг.
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Маргарита Бонева Иванова, Бургас, ул. Цар
Самуил 53, ет. 6, 0888691246, специалност: икономист-счетоводител.
Яна Атанасова Иванова, Бургас, ж.к. Меден
Рудник, бл. 485, вх. Г, ет. 3, ап. 67, тел. 0884602003,
0889718170, специалност: счетоводство и контрол,
магистър по икономика, професионална квалификация: валутен и митнически контрол, икономист.
Атанас Иванов Дошев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28А, ет. 4, тел. 056/83 04 87, 0887246203, специалност: икономист по строителството, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски
земи, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи, сертификат за оценители
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Христо Периклиев Христов, Бургас, ул. Асен
Златаров 47, тел. 056/82 00 94, 0887/664631, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност,
допълнителни квалификации: експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат
за експерт-оценител на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им.
Иванка Славчева Пакиданска, София, кв.
Витоша ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел.
02/9885311, 0887302414, специалност: мениджмънт
на интелектуалната собственост.
Владимир Николаев Бояджиев, Бургас, к/с
Славейков, бл. 38, вх. 5, ет. 3, тел. 056/62-73-90,
0888715332, специалност: стопанско управление.
Банко Димитров Димитров, Бургас, к/с Славейков, бл. 25, вх. 3, ап. 31, тел. 056/88-90-87, сл.
тел. 056/87-15-20, 0886400057, образование – висше,
специалност: статистика и иконометрия, квалификация: икономист-статистик, трудов стаж – 17
години, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти.
Любимка Петрова Вълкова, Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 110, вх. А, ап. 22, ет. 8, тел. 056/84-77-32,
0886390544, образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол, професионална квалификация: икономист-счетоводител,
месторабота – Регионална ветеринарномедицинска служба – Бургас, длъжност – началник-отдел
„ФСД“, трудов стаж – 23 години.
Димитър Пенчев Сребков, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 1А, вх. А, ет. 7, ап. 13, тел. 056/84-58-25,
0888427281, образование – висше, степен – магистър, специалност: икономика на индустрията,
професионална квалификация: магистър по икономика, трудов стаж – 6 години.
Жейна Драгомирова Жекова, Бургас, к/с Зор
ница, бл. 14, ет. 10, ап. 3, образование – висше,
специалност: икономика и управление на индустрията, професионална квалификация: икономист
по индустрията, икономист-счетоводител, трудов
стаж – 6 години.
Недялка Генчева Желева-Колева, Бургас, ул.
Г. С. Раковски 59, ет. 3, ап. 7, тел. 056/81-58-01,
0888670902, образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол,
месторабота – „Хотелвбедс“ – ООД, Несебър,
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длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 8
години, стаж като вещо лице – 4 години, счетоводство на нефинансовите предприятия, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските
дружества, професионална квалификация: съдебносчетоводни експертизи.
Жельо Иванов Ненчев, Бургас, ул. Христо
Ботев 57, ет. 2, ап. среден, тел. 056/53-10-38,
0878322107, образование – висше, степен – магистър, специалност: международен туризъм,
професионална квалификация: икономист по
туризъм, месторабота – „Дорослава“ – ЕООД,
Каблешково, длъжност – началник-отдел „Маркетинг“, трудов стаж – 35 години, съдебен експерт
към МППИ – 1999 г. – 2003 г.
Милица Янчева Пилашева, Бургас, ул. Александър Велики 13, вх. 1, ет. 2, тел. 0887211724,
образование – висше, степен – магистър, специалност: икономика и управление на търговията,
квалификация: икономист по търговия, месторабота – „Дамянов Клима“ – ЕООД, длъжност – специалист: международна логистика и внос, трудов
стаж – 10 години, вещо лице в Агенцията по
вписванията, следдипломна квалификация: счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи,
подобренията върху тях и трайните насаждения.
Милена Живкова Кънева, Айтос, ул. Гарова 5, вх. Б, ет. 3, тел. 0558/25667, 0887091686,
образование – висше, специалност: икономика
и управление на индустрията, квалификация:
икономист по индустрия, месторабота – община
Бургас, длъжност – старши вътрешен одитор,
трудов стаж – 10 години, сертификат – вътрешен
одитор в публичния сектор.
Божидар Цветанов Павлов, Бургас, ул. Оборище
114, тел. 0889318210, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация:
дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, месторабота – „МОБИ
2“ – ООД, клон Бургас, длъжност – мениджър,
квалификация: публична администрация и европейска интеграция.
Иван Тодоров Кукуринков, Бургас, ул. Цариградска 43, ет. 3, ап. 5, тел. 056/84-05-37, 0887339978,
образование – висше, специалност: управление и
икономика на аграрнопромишлено производство,
квалификация: икономист по аграрнопромишлено производство, месторабота – „Капитал Бургас“ – ЕООД, длъжност – управител и лицензиран
оценител на недвижими имоти, трудов стаж – над
25 години, лиценз за оценка на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
Петьо Стоянов Димитров, Бургас, ул. Цар Симеон І № 75, ет. 3, тел. 056/82-15-83, 0886533040,
0898592948, образование – висше, специалност:
икономика и управление на туризма, квалификация: мениджър в туризма, лиценз за оценител на
недвижими имоти, удостоверение за оценка на
земеделски земи.
Наню Василев Нинов, Бургас, к/с Славейков, бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. ляв, тел. 056/883 971,
0898784718, образование – висше, специалност:
стокознание, квалификация: стоковед, трудов
стаж – 20 години, лиценз – оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
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Христо Цончев Цончев, Бургас, к/с Възраждане, бл. 4, вх. 1, тел. 056/533986, 0898322647,
образование – висше, специалност: икономика,
организация и управление на селското стопанство,
квалификация: аграрикономист, месторабота – РУ
„Социално осигуряване“, длъжност – главен финансов ревизор, трудов стаж – 26 години, стаж
като вещо лице – 3 години, следдипломна квалификация: специалист по социално осигуряване.
Кета Ангелова Дечева, Бургас, ул. Борис
Дрангов 7, тел. 056/849209, 0878262711, образование – висше, специалност: стокознание, квалификация: стоковед, с трудов стаж – над 11 години,
следдипломна квалификация: експерт – проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.
Михаил Динев Златев, Бургас, к/с Лазур,
бл. 4, вх. 1 ап. 16, тел. 056/826260, 0887391005,
образование – висше, специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: икономист счетоводител,
месторабота – ЕТ „Парти сервиз – Крис“, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 23 години,
стаж като вещо лице – 12 години.
Васил Иванов Караманов, Бургас, к/с Лазур, бл. 79, вх. В, ет. 1, ап. 41, тел. 056/834 078,
056/810 529, 0887 881313, образование – висше,
специалност: ОПУП, квалификация: икономист
по промишлеността, месторабота – „Виастрой
Бургас“ – АД, длъжност – изпълнителен директор,
трудов стаж – 25 години, следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Георгиева Узунова, Бургас, ул. Ал.
Велики 80, ет. 4, тел. 056/84 28 87, 0888542605,
образование – висше, специалност: икономика
и управление на строителството, квалификация:
икономист по строителството, специалност: финанси, квалификация: магистър по икономика,
месторабота – „Син сървиз Бургас“ – ООД, корабна агенция, длъжност – управител, трудов
стаж – 13 години, допълнителна квалификация:
корабен агент и спедитор.
Николинка Василева Костадинова, Бургас, к/с
Лазур, ул. Батак 49б, тел. 056/817 576, 0884844773,
образование – висше, специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: икономист-счетоводител,
месторабота – ЕТ „Росица – Иван Костадинов“
Бургас, длъжност – счетоводител, трудов стаж – 29
години.
Ели Пенчева Вълчева, Бургас, к/с Меден рудник, ул. Залесителна, бл. 238, ет. 4, тел. 056/84 18
05, 0888922960, образование – висше, специалност:
счетоводство и контрол, квалификация: икономист по счетоводната и финансово-контролна
дейност, месторабота – „Бургасбус“ – ЕООД,
Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов
стаж – 17 години.
Скева Марчева Ванева-Патаринска, Бургас,
к/с Бр. Миладинови, бл. 67, вх. 3, ап. 10, тел.
0899293272, образование – висше, специалност:
счетоводство и контрол, квалификация: магистър
по икономика, месторабота – „Унибилд“ – ООД,
Бургас, длъжност – главен счетоводител, трудов
стаж – 5 години, следдипломна квалификация:
съдебно-счетоводни експертизи.
Кирилка Иванова Иванова, Бургас, ул. Ген.
Гурко 34, тел. 056/84 44 18, 0888762534, 0878824171,
образование – висше, специалност: икономика
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на промишлеността, квалификация: икономист
по промишлеността и материално-техническо
снабдяване, месторабота – ИА „Пътища“, Областно пътно управление, Бургас, длъжност – н-к
отдел „Счетоводно и административно обслужване“ – главен счетоводител, трудов стаж – 32
години, допълнителна квалификация: вещо лице
по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Виктория Стоянова Петкова, Бургас, ул. Александър Стамболийски 52, ет. 4, тел. 0888333239,
образование – висше, специалност: счетоводство и
контрол, квалификация: икономист-счетоводител,
месторабота – Консорциум „Титан – Бургас“ –
ДЗЗД, длъжност – ръководител счетоводен отдел,
трудов стаж – 15 години.
Детелина Димитрова Павлова, Бургас, ул. Стра
хил 8, ет. 3, ап. 8, тел. 056/83 67 84, 0885034426,
0888836784, образование – висше, специалност:
териториални системи, квалификация: икономист, месторабота – „Финконсултинг“ – ЕООД,
длъжност – управител, трудов стаж – 13 години,
сертификат за завършен курс „Европейските фондове – как да използваме възможностите, които
ЕС предоставя на българския бизнес“.
Розалина Стоянова Лазарова, Бургас, бул. Ст.
Стамболов 45/2, тел. 056/54 26 63, 0887657522,
образование – висше, специалност: счетоводна
отчетност, квалификация: икономист-счетоводител,
месторабота – „Емерсид Хоспиталити“ – ООД,
длъжност – зам. гл. счетоводител, трудов стаж – 31
години.
Тонка Александрова Йотова, Бургас, к/с
Славейков, бл. 4, ап. 18 образование – висше,
специалност: икономика на промишлеността,
квалификация: икономист по промишлеността, месторабота – Търговско-промишлена камара – Бургас, длъжност – главен счетоводител,
трудов стаж – над 40 години, квалификация:
мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на
недвижими имоти, сертификат – МСС.
Ненко Марчев Марков, Бургас, к/с Славейков, бл. 40, вх. 6, ет. 5, ап. 13, тел. 056/91-94-31,
0887515185, образование – висше, специалност:
счетоводна отчетност, квалификация: икономистсчетоводител, месторабота – ОД на МВР – Бургас,
длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 22
години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Васил Атилов Ряпов, Бургас, ж.к. М. рудник,
бл. 403, вх. Г, ап. 13, тел. 056/55-04-10, специалност:
минен инженер-електромеханик.
Веселин Борисов Гяуров, Бургас, к/с Славейков,
бл. 59, вх. 4, п.к. 178, тел. 056/881 281, образование – висше, специалност: пътно строителство и
пътен транспорт, автомобилен транспорт, диплом
за средно образавание, специалност: строителство и архитектура, квалификация: техник по
строителството и архитектурата, професионална
квалификация: съдебно-технически експертизи,
удостоверение от завършен курс по организация
и безопасност на движението по пътищата.
Бердж Никогос Топузян, Бургас, бул. Демокрация 104, вх. Б, ап. 8, тел. 056/54-12-15, 0897647201,
образование – висше, специалност: експлоатация
на автомобилния транспорт, квалификация: ин-
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женер механик, лиценз за оценка на машини и
съоръжения, професионлна квалификация: автотехническа експертиза.
Иван Тодоров Иванов, Бургас, к/с Изгрев, бл.
62, ет. 5, ап. 21, тел. 056/66-26-60, специалност:
машинен инженер.
Константин Дончев Възелов, Бургас, ул. Гладстон 11, тел. 056/4-60-02, специалност: машинен
инженер.
Атанас Драгнев Дончев, Бургас, к/с Лазур,
бл. 11, вх. А, ет. 10, тел. 056/834428, специалност:
машинен инженер.
Стоян Димов Дялков, Бургас, к/с Лазур, ул.
В. Търново 16, специалност: машинен инженер.
Тодор Георгиев Илиев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 53, вх. Г, ет. 6, тел. 056/58-20-84, 0889343853,
образование – висше, специалност: двигатели с
вътрешно горене, квалификация: машинен инженер, свидетелство за учителска правоспособност.
Радко Ташев Ташев, Бургас, к/с Възраждане,
бл. 3, вх. 3, ет. 4, тел. 056/2-77-84, специалност:
машинен техник.
Живомир Георгиев Стефанов, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, тел. 056/3-12-04, специалност:
машинен инженер.
Сарко Бердж Топузян, Бургас, бул. Демокрация 104, вх. Б, ап. 8, тел. 0898318696, образование – висше, специалност: електронна техника и
микроелектроника, квалификация: електроинженер, компютърна, комуникационна, електронна
техника и автоматизация, удостоверение – за
телевизионна техника.
Марийка Атанасова Стоева, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 19, вх. 5, ет. 8, тел. 056/62-29-44, специалност:
машинен инженер.
Николай Цвятков Чакъров, Бургас, ул. Л. Каравелов 45, специалност: електроинженер.
Радостина Динева Хаджиева-Дряновска, Бургас,
к/с Славейков, бл. 7, вх. 4, ет. 5, тел. 056/68-82-66,
0888514442, специалност: електроинженер.
Петко Купенов Петков, Бургас, ул. Ал. Велики
40, тел. 056/82-82-61, 0899668387, специалност:
автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, ДВГ и безопасност на движението,
механик на корабни машини и механизми.
Георги Георгов Георгиев, Бургас, ул. Цар Калоян 80, специалност: минен инженер-маркшайдер.
Георги Станков Стойчев, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 86, вх. В, ет. 4, ап. 7, тел. 056/62-56-22, специалност: машинен инженер.
Димитър Иванов Испиров, Средец, ул. Васил
Коларов, бл. 1, вх. А, ет. 3, тел. 05551/28-18, специалност: машинен инженер, инженер по експлоатация на машиннотракторния и автомобилния парк.
Тихомир Стефанов Рачев, Карнобат, ул. Ганчо
Хардалов 15, тел. 055924062, 0894331256, 0878164062,
образование – средно, специалност: механизация
на селското стопанство, квалификация: машинен техник по механ. на селското стопанство,
месторабота – ЕВН България „Електроразпределение“ – АД, длъжност – технически организатор, трудов стаж – 40 години, стаж като вещо
лице – 20 години, сертификат за екперт – оценител
на машини и съоръжения, сертификат за съдебен
експерт – оценител на оборотни и дърготрайни
активи, машинен техник, локомотивен машинист.
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Страхил Гаврилов Младенов, Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 41, вх. 1, ет. 6, тел. 056/81-13-71,
специалност: електроинженер, криминалистически
експертизи.
Димитър Тодоров Тодоров, Бургас, к/с М.
рудник, бл. 32, вх. Б ап. 31, тел. 056/55-93-92,
специалност: машинен инженер.
Жулияна Янева Захариева-Сарафова, Бургас,
к/с М. рудник, бл. 411, вх. 4, ет. 3, ап. 6, тел.
056/55-24-42, 056/84-16-94, специалност: машинен
инженер.
Богомил Тодоров Рангелов, Бургас, к/с Зорница,
бл. 24, вх. 1, ет. 11, ап. 4, тел. 056/62-97-02, специалност: инженер по двигатели с вътрешно горене.
Иван Петров Чиликов, Бургас, ул. Климент
Охридски 21, тел. 056/4-76-31, 056/3-01-89, специалност: електроинженер.
Ася Георгиева Кравченко, Бургас, ул. Оборище 109, вх. В, ет. 8, тел. 056/2-54-18, 056/80-15-69,
специалност: машинен инженер.
Динко Йорданов Динев, Бургас, ж.к. Зорница,
бл. 47, вх. А, ет. 5, тел. 056/3-62-22, 056/4-40-65,
0888249400, специалност: машинен инженер.
Петър Ончев Гуджев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 37, вх. 5, ет. 5, тел. 056/91-88-59, 0888877605,
образование – висше, специалност: ремонт и
експлоатация на трактори, автомобили и ССМ,
квалификация: машинен инженер.
Желязко Райков Желязков, Бургас, к/с М.
рудник, бл. 424, вх. 1, ет. 5, ап. 1, тел. 056/55-0814, 0888 663795, специалност: електроинженер,
противопожарна охрана.
Еню Костадинов Енев, Бургас, ул. Лермонтов
29, вх. 1, ет. 1, тел. 056/4-11-42, специалност: техник – локомотивен машинист на парни и дизелови
локомотиви.
Стоян Желязков Николов, Бургас, к/с Славейков, бл. 70, вх. В, ет. 6 тел. 056/68-05-44, 056/8524-09, специалност: машинен инженер.
Щилян Василев Папанчев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 39, вх. 7, ет. 1 тел. 056/68-05-44, 056/85-24-09,
специалист: машинен инженер.
Коста Иванов Маринчев, Бургас, к/с Изгрев, бл.
40, вх. 2, ет. 3, тел. 0897756282, образование – висше, специалност: радиотехника, квалификация:
електроинженер.
Христослав Райков Райков, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 24, вх. 2, ет. 7, тел. 056/68-85-17, 0888
672475, специалност: инженер по компютърна
техника.
Георги Желязков Гаврилов, Бургас, к/с Славейков, бл. 66, ет. 8, ап. 26, тел. 056/62-62-55,
специалност: инженер по противопожарна техника
и безопасност.
Добринка Георгиева Тодорова, Бургас, ул. Св.
Кл. Охридски 27, ет. 3, тел. 056/4-10-39, специалност: машинен инженер, икономист-счетоводител.
Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. Студентска 1,
тел. 052/383-466, 052/302788, 052/302794, 0898348374,
0898348351, специалност: машинен инженер, детектоскопист визуално-оптичен, безразрушителен
контрол – специалист по светлинна и трансмисионна, електронна микроскопия на отпечатъци,
фрактодиагностични – автотехнически експертизи,
фрактодиагностични – пожаротехнически експертизи, фрактодиагностични – строителнотехнически
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експертизи, фрактодиагностични и металографически – трасологични експертизи, микрографически
(графологически) – дефектоскопски експертизи.
Митко Русев Митев, Карнобат, ул. Х. Димитър 10, тел. 0559/24 55, 0559/22-78, 048 801858,
специалност: машинен инженер, икономист.
Диана Матева Терзиева, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 4, вх. А, тел. 056/3-98-41, 056/332-14, специалност: машинен инженер.
Илия Стойчев Илиев, Бургас, ж.к. Изток, бл.
86, вх. 5, ет. 3 ап. 7, тел. 056/62-52-47, специалност:
военен инженер по ДВГ.
Илия Динев Кехайов, Бургас, ул. Цар Калоян
114, тел. 056/2-50-35, 0887691810, образование – висше, специалност: земна артилерия, квалификация:
инженер по технология на машиностроенeто,
следдипломна квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Илия Димитров Николов, Бургас, к/с М.
рудник, бл. 109, вх. А, ап. 15, тел. 056/85-20-36,
специалност: инженер по ДВГ.
Христо Вълчев Стоилов, Бургас, к/с М. рудник, бл. 111, вх. А, ет. 4 ап. 7, тел. 056/85-34-41,
специалност: инженер по изчислителна техника.
Румен Димитров Темелков, Бургас, к/с Славейков, бл. 4, пк 31, тел. 056/68-05-02, 0898 677145,
специалност: електроинженер.
Димитър Вълков Жеков, Бургас, ж.к. Лазур, ул.
Перущица 24, тел. 056/80-03-79, 056/84-33-84, 0887
616084, специалност: машинен инженер.
Георги Илиев Борисов, Бургас, к/с М. рудник,
бл. 417, вх. 2, ет. 3, ап. 6, тел. 056/55-05-79, специалност: машинен инженер.
Димитър Василев Герчев, Бургас, ж.к. Бр.
Миладинови, бл. 70, вх. 1, ет. 14, тел. 056/2-36-17,
специалност: строителен инженер.
Кирчо Господинов Неделчев, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 23, вх. 3, ет. 6, тел. 056/52 49 43, 0888
531062, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Богдана Димова Апостолова, Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 56, вх. 1, ет. 5, тел. 056/62-97-70,
специалност: инженер по транспорта.
Камен Димитров Сейменлийски, Бургас, ул.
Александровска 115, вх. Б, ет. 1, тел. 056/83-20-50,
056/81-31-08, специалност: електроинженер.
Людмил Емилов Петров, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 5, вх. 5, ет. 8, ап. 88, тел. 056/8109-76, 056/80-16-12, 0888928620, специалност: двигатели с вътрешно горене.
Жулиета Атанасова Едрева, Бургас, ул. Калоян
71, ет. 3, тел. 056/81-42-87, 0888260 920, образование – висше, специалност: промишлена топлотехника, квалификация: машинен инженер, пълна
проектантска правоспособност, следдипломна
квалификация: съдебно-технически експертизи.
Павел Георгиев Янев, Бургас, к/с Зорница, бл.
24, ет. 10, тел. 056/86-41-38, 0889534096, специалност: инженер по транспорта.
Матвей Димитров Арабаджийски, Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 89 А, вх. Б, ет. 4, ап. 7,
тел. 056/2-16-88, 0887 210 089, специалност: машинен инженер.
Христо Костов Христов, Бургас, бул. Стефан
Стамболов 60 А, тел. 056/2-17-80, 0888649371,
специалност: машинен инженер.
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Никола Вълчев Радев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 59, вх. З, ет. 10, тел. 056/88 46 66, 0889373420,
специалност: машинен инженер, автотехнически
експертизи.
Георги Иванов Андреев, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 65, вх. 5 ап. 17, специалност: преподавател – инструктор.
Станислав Енев Танев, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 13, вх. 1, ап. 20, тел. 0899683329, специалност:
инженер по електроника и комуникации.
Жеко Проданов Димитров, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 59, вх. 2, ет. 12, тел. 056/68-25-57,
специалност: управление на обществения ред и
осигуряване на безопасно движение по пътищата.
Смела Ралева Узунова – гр. Карнобат, ул.
Сакар планина 23, тел. 0559/24959; 0889 408174,
специалност: електроинженер – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Лилия Танева Калангерова, Бургас, ул. Ал.
Стамболийски 78, тел. 056/816924, 056/860340,
0887/308370, специалност: машинен инженер.
Руска Кирилова Илиева, Бургас, к/с Славейков, бл. 46, ет. 12, ап. 83 – тел. 056/871 523;
0899/826921 – специалност: строителен инженер
по водоснабдяване и канализация.
Стефан Сашев Юлиев, Бургас, ул. Константин Фотинов 1, вх. Г, ет. 3 – тел. 056/828058;
0888/380983 – специалност: технология и управление на транспорта.
Георги Благоев Тимнев, Бургас, к/с Лазур, бл.
41, вх. Б, тел. 0888/426407, специалност: машинен
инженер – транспорт и енергетика, промишлена
топлоенергетика, автотехнически и промишлени.
Здравко Димитров Колев, Бургас 8001, п.к.
656, тел. 085/913452, специалност: електроинженер.
Георги Георгиев Янев, Бургас, к/с Меден рудник, бл. 32, вх. Б, ет. 3, ап. 19, тел. 0889379466,
0896049253, специалност: транспортна техника и
технологии, професионална квалификация: съдебно-технически експертизи.
Иван Стоянов Добрев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 27, вх. 1, ет. 4, тел. 0878762007, специалност:
инженер-технология и управление на транспорта,
сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми.
Стефан Иванов Чолаков, Бургас, ул. Войнишка
4, ет. 1, тел. 056/82 34 44, 0898990098, специалност:
комуникационна техника и технологии, автоматизация на производството, електрообзавеждане на
промишлени предприятия.
Тодор Георгиев Георгиев, Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 97, вх. А, ап. 10, тел. 056/85 43 43,
0878996151, специалност: инженер по електроника,
професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Диана Петкова Воденичарова, Айтос, ул. Цар
Асен, бл. 8, вх. Г, ет. 7, тел. 0878992390, 0558/23560,
специалност: инженер по електроника, професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Мариана Тодорова Георгиева, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 5, ап. 63, тел. 056/919227,
0878659355, специалност: електроинженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи, сертификат за оценка на недвижими имоти.
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Камен Пенев Канев, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. В, тел. 0896726328, специалност: инженер физик по ядрено приборостроене и
ядрена енергетика, професионална квалификация:
съдебно-технически експертизи.
Петър Янчев Димитров, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 33, вх. 4, ет. 4, ап. 10, специалност: двигатели
с вътрешно горене, инженер по транспорта, професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Онник Харутян Таракчиян, Бургас, ж.к. Зорница
43, ет. 5, ап. 29, тел. 0878100950, 0889400143, специалност: бизнес информатика с английски език,
математика и информатика.
Димитър Иванов Христов, Бургас, ул. Шейново
126, ет. 3, ап. 5, специалност: инженер по изчислителна техника, използване и поддържане на ЕИТ,
сертификат за оценка на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Николай Мирчев Георгиев, Бургас, к/с Славейков, бл. 6, вх. 4, ет. 5, ап. 63, специалност: машинен инженер, сертификат за автоекперт-оценител,
автотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност.
Любослав Димов Димов, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 33, вх. А, ет. 8, тел. 056/53 72 01,
0887 635455, специалност: машинен инженер, икономист – организатор на производството на труда.
Костадин Динков Палов, Бургас, ул. Александър Велики 41, ет. 1 тел. 056/828848, 0887265681,
специалност: машинен инженер, топлинна и
хидравлична техника, удостоверение за професионално обучение: проектиране на сградни и газови
инсталации, професионална квалификация: обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
Димитър Василев Георгиев, Бургас, к/с Славейков, бл. 103, ап. 2, тел. 0885550244, специалност:
инженер-технолог, технология на материалите и
материалознание, професионална квалификация:
съдебно-счетоводни експертизи.
Желка Тилева Филипова, Бургас, к/с Изгрев, бл.
72, вх. 1, ет. 7, ап. 19, тел. 056/58 13 58, 0899914330,
специалност: инженер-химик, инженер-металург,
професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Божидар Стоянов Стамов, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 44, тел. 056/587445, 0899995547, специалност: инженер-технолог, технология на материалознанието, професионална квалификация:
съдебно-технически експертизи.
Симеона Койчева Димова, Бургас, бул. МарияЛуиза 15, ап. 11, тел. 056/4-36-48, специалност:
строителство и архитектура.
Елена Иванова Гаева, Бургас, ул. Левски 32,
специалност: инженер-маркшайдер.
Бърза Костадинова Кехайова, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 24, вх. Г, ет. 7 ап. 20, тел. 056/52 44
37, 0896281414, специалност: строителен инженер
спец. ССС.
Минчо Щерев Хомондозлиев, Бургас, к/с
Изгрев, бл. 44, вх. 6, ет. 7, тел. 056/66-23-67, специалност: строителство и архитектура, техник.
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Станка Ганчева Ташева, Бургас, ул. Александровска 1, ет. 3, тел. 056/2-85-97, 056/80-00-01,
специалност: строителен инженер.
Здравка Чернева Андреева, Бургас, ул. Гладстон
107, вх. Б, тел. 056/3-08-63, 056/84-33-44, специалност: строителен инженер.
Георги Петров Гиргинов, Бургас, к/с Зорница,
бл. 6, ет. 3, ап. 9, тел. 056/84-21-37, 056/2-03-93,
0888 33 41 40, специалност: строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Георги Павлов Георгиев, Бургас, ж/к Славейков,
бл. 55, вх. Ж, ет. 7, специалност: строителство и
архитектура.
Георги Матеев Матеев, Бургас, ул. Сливница
34, вх. А, ет. 5, тел. 056/4-87-20, специалност:
строителен инженер.
Султанка Ганчева Бончева, Бургас, к/с Славейков, бл. 18, вх. Б, ет. 3, тел. 056/84-13-78, 056/6878-20, специалност: строителен инженер.
Тодорка Димитрова Чанкинова, Бургас, ж.к.
М. рудник, бл. 5, вх. б, ет. 6, тел. 056/84-28-34,
056/55-45-35, специалност: строителен инженер.
Стефка Стамова Раканова, Бургас, ж.к. Зор
ница, бл. 47, вх. 7, ет. 2, тел. 056/863220, 088840
33 20, специалност: строителство и архитектура,
строителен техник, лиценз за оценка на недвижими
имоти от Агенцията за приватизация – София,
оценител по ЗОСОИ.
Иванка Фотева Великова, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. 6, тел. 056/3-49-14, специалност:
строителство и архитектура, техник.
Мария Димитрова Атанасова, Бургас, ж.к. Лазур, ул. Поморие 12, ет. 6, бл. 19, вх. Б, ет. 1, тел.
056/3-67-58, 056/84-12-63, специалност: инженер по
геодезия, фотограметрия и картография, квалификация: оценител на недвижими имоти, категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи,
оценка на приходоносен имот – търговски обект.
Янко Чернев Добрев, Бургас, ж.к. Възраждане,
бл. 15, вх. 3, ет. Ж, тел. 056/2-29-58, 088 206 512,
специалност: строителен инженер.
Калина Щерионова Пашева, Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 34, вх. 7, ет. 3, тел. 056/68-46-73,
специалност: строителен техник.
Анна Радкова Желева, Бургас, бул. Демокрация 8, тел. 056/82-00-01, 0888434162, специалност:
техник по строителство и архитектура, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Пенка Тодорова Дичева, Бургас, к/с Бр. Миладинови, бл. 27, вх. Г, ет. 3, тел. 056/2-07-22,
056/84-27-21, специалност: земеустроител.
Искра Веселинова Препува, Царево, кв. Василико 60, тел. 0550/41-16, строителен техник.
Калудка Русева Иванова, Бургас, бул. МарияЛуиза 17, тел. 056/2-14-26 0888 86-70-71, специалност: строителен техник.
Жозефина Илиева Транчева, Бургас, ж.к. Зор
ница, бл. 21, вх. 2, ет. 4, тел. 056/62-89-23, 056/6273-95, специалност: строителен инженер.
Ася Николаева Степанович , Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 32, вх. А, ет. 7 тел. 056/2-91-21, 056/84-30-96,
специалност: строителен инженер.
Таня Кирова Маврова-Ралева, Бургас, ул. Кл.
Охридски 57 а, тел. 056/4-48-67, специалност: строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
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Янка Маринова Велева, Бургас, ул. Иван Богоров 20, тел. 056/3-56-82, специалност: строителен
инженер.
Иван Симеонов Юзбашиев, Бургас, ул. Ал.
Велики 45, ет. 4, десен, тел. 056/4-51-39, 048 91 45
82, специалност: строителен инженер и икономист
по строителството.
Тонка Илиева Георгиева, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 32, вх. Б, ап. 38, тел. 056/3-84-62,
специалност: строителен инженер по транспортно
строителство.
Диана Стефанова Койкова, Поморие, кв.
Свобода, бл. 20, вх. 1, ап. 4, тел. 0596/72-04, специалност: архитектура.
Мария Георгиева Иванова, Карнобат, ул. Лазар Маджаров 14, тел. 0559/26-43, специалност:
геодезия и картография.
Стоянка Влаева Рачева, Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 15, тел. 0559/29144, 0559/24062, 0878164062,
0889786570, образование – средно специално,
специалност: строителство и архитектура, квалификация: техник на строителството и архитектурата,
месторабота – Дирекция „Управление на общинската собственост и инвестиционната политика“,
длъжност – гл. специалист, трудов стаж – 30
години, стаж като вещо лице – 23 години, сертификат – оценител на недвижимо имущество,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
Стоян Желязков Илчев, Бургас, ул. Струма 38,
тел. 056/81-03-35, 0878104372, специалност: строителен инженер, оценител на недвижимо имущество.
Диана Петрова Ченешева, Карнобат, ул. Москва
11, бл. 1, вх. Б, ет. 3, тел. 0559/70-75, специалност:
строителен техник.
Коста Атанасов Костов, Бургас, к/с М. рудник,
бл. 114, вх. А, ет. 4, ап. 10, специалност: икономика
и организация в строителството.
Анна Василева Султанова, Бургас, к/с Славейков, бл. 5, вх. 3, ет. 9, тел. 056/68-60-60, специалност:
техник строителство и архитектура.
Петранка Евтимова Петкова, Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 130, вх. Г, ет. 3, тел. 056/80-0689, специалност: техник по водно строителство.
Стефан Тодоров Тодоров, Бургас, к/с Славейков,
бл. 68, вх. 8, ап. 16, тел. 056/68-43-71, специалност:
техник по водно строителство.
Кольо Донев Доневски, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 2, ет. 2, ап. 7, тел. 056/68-97-68, 056/68-30-54,
056/68-07-92, специалност: строителен инженер
по В и К.
Румяна Георгиева Димитрова, Бургас, к/с
Славейков, бл. 62, вх. 4 ап. 10, тел. 056/68-59-79,
специалност: строителен инженер.
Петя Ангелова Аргирова, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 16, вх. 6, ап. 18, тел. 056/66-30-04, специалност:
строителен инженер.
Веселина Иванова Минчева, Бургас, ул. Крум
Делчев 9, тел. 056/3-81-33, специалност: строителен инженер.
Петко Иванов Барзов, Бургас, ул. Филип Кутев
26, тел. 056/4-52-75, 056/68-90-81, специалност:
строителен инженер.
Мариета Рускова Гълъбова , Бургас, ул. Средна
гора 35, тел. 056/82-11-14, 0899121216, специалност:
инженер-геодезист.
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Димитър Василев Герчев, Бургас, ж.к. Бр.
Миладинови, бл. 70, вх. 1, ет. 14, тел. 056/2-36-17,
специалност: строителен инженер.
Иван Георгиев Щерев, Бургас, ул. Карлово 3,
ет. 1, тел. 056/3-61-59, 048866189, специалност:
строителен инженер.
Ганка Цонева Ганчева, Бургас, кв. М. рудник,
ул. Петко войвода 31, тел. 056/84-35-53, 056/88-2013, 056/55-31-01, специалност: строителен инженер.
Синклитиния Василева Аврамова, Бургас, к/с
Лазур, бл. 32, вх. 2, тел. 056/3-28-88, специалност:
строителен инженер.
Силвия Николаева Димитрова, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 89, вх. В, ет. 2, тел. 056/3-24-73,
088/792151, специалност: строителен инженер.
Константин Михайлович Якубович, Карнобат,
бул. 9 септември 32, бл. 1, вх. А, ап. 5, тел. 0559/48
89, 2936, 0888672477, специалност: архитект.
Георги Кънчев Таларков, Бургас, ул. Княз Борис
34, ет. 2, тел. 056/4-10-53, 056/84-24-84, специалност:
строителен инженер.
Иван Георгиев Ставрев, Созопол, ул. Яни
Попов 14, тел. 05514/28-77, 38-60, специалност:
строителен техник.
Димитър Тодоров Ангелов, Карнобат, ул. Алекси
Нейчев 4, тел. 0559/22-67, специалност: инженергеодезист.
Александър Андреев Бъчваров, Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 88, вх. 1, тел. 056/53-0166, 0888625670, специалност: строителен инженер,
оценител на недвижимо имущество.
Васил Богомилов Стоилов, Бургас, к/с Лазур,
ул. Карлово 26, тел. 056/838379, 0897959357, специалност: инженер, хидроенергийно строителство.
Таньо Иванов Господинов – гр. Карнобат, ул. Митко Палаузов 1, Бургас 0559/5835;
0889/472360 – специалност: строителен инженер.
Златка Панайотова Иванова, Бургас, ул. Цариградска 39, ет. 3, ап. 9, тел. 056/84 68 60, 0888402029,
специалност: инженер строител, сертификат за
оценител на недвижими имоти.
Димитринка Желева Василева, Бургас, к/с Лазур, бл. 28, вх. 3, Бургас 0887505707, специалност:
инженер геодезист.
Григор Георгиев Весов, Бургас, к/с Лазур,
бл. 62, вх. А, ет. 4, тел. 056/2-41-65, специалност:
инженер-химик.
Златомир Стоянов Вергиев, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28 А, ет. 8, ап. 30, тел. 056/66-91-70, 088663425,
специалност: инженер – корабоводител.
Велизара Атанасова Димова, Бургас, к/с Възраждане, бл. 16, вх. Г, ет. 2, специалност: инженер-технолог.
Любомир Атанасов Пайташев, Бургас, к/с Лазур,
бл. 33, вх. 1, ет. 2, тел. 056/2-01-12, специалност:
инженер-технолог.
Нина Николова Стоянова, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 53, вх. Д, ет. 8, тел. 056/66-36-64, специалност:
инженер-технолог.
Денчо Жеков Тодоров, Бургас, к/с Славейков,
бл. 16, вх. 11, ет. 5, тел. 056/68-09-50, 048/898072,
специалност: инженер-металург.
Веселин Василев Стаматов, Бургас, ул. Фердинандова 78 Б, тел. 056/4-42-58, специалност:
инженер-металург.
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Виолета Маркова Илиева, Бургас, к/с Лазур, бл.
64, вх. А, ет. 3, ап. 8, тел. 056/83-87-90, 0887390354,
специалност: инженер-химик.
Божидар Панайотов Джандаров, Поморие, ул. Александър Стамболийски 1, Бургас
0596/35526, 0887358722, образование – средно,
професия – корабен заварчик, месторабота – ЗПК
„Лев Инс“ – АД, длъжност – експерт в Ликвидационен център Бургас, трудов стаж – 7 години, стаж
като вещо лице; 1 година, сертификат за обучение
на автоексперти за изготвяне експертна оценка
на щети и на стойността им, квалификация: VІ
разряд автобояджия.
Костадинка Петрова Костова, Бургас, к/с
Братя Миладинови, бл. 41, вх. 1, ет. 7, ап. 14, тел.
056/81-13-68, 0889739082, образование – висше,
степен – магистър, специалност: технология на
металите и металообработващите машини, квалификация: машинен инженер, месторабота – „Лукойл Нефтохим“ – АД, Дирекция по строителство,
длъжност – експерт инвеститорски контрол, трудов
стаж – 30 години, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи, пълна проектантска правоспособност.
Румен Стоянов Димов, Бургас, к/с Братя
Миладинови, бл. 33, вх. Б, тел. 056/83-20-31,
0887975525, образование – висше, специалност:
земеустройство, водно строителство, квалификация: инженер – земеустроител, месторабота – ЕТ
„Гарант“ – Румен Димов, длъжност – управител,
строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти,
лиценз за извършване на технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
Кристина Димитрова Иванова, Бургас, к/с Лазур, ул. Батак 2 А, партер, офис 5, тел. 0895247464,
образование – висше, специалност: технология
на силикатите, квалификация: инженер-химик,
професионална квалификация: оценител на обекти
на недвижима собственост.
Асен Петков Илиев, Бургас, ул. Гладстон 57,
образование – висше, степен – бакалавър, специалност: информатика, професионална квалификация: информатик.
Славка Иванова Кратункова, Бургас, к/с Лазур, бл. 31, вх. В, ет. 7, ап. 21, тел. 056/54-23-48,
0888011259, образование – висше, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация: машинен инженер, месторабота – „Нефтохимпроект“ – АД, отдел „Машинно-конструктивен“, длъжност – инженер – проектант, трудов стаж – 19 години, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Иванка Янева Янева, Бургас, к/с Възраждане, бл. 6, вх. Г, ет. 6, ап. 66, тел. 056/54-74-41,
0888767291, образование – висше, специалност:
технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация: машинен инженер,
степен – магистър, специалност: финанси, професионална квалификация: магистър по икономика,
месторабота – „Нефтохимпроект“ – АД, отдел
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„Машинно-конструктивен“, длъжност – проектант,
трудов стаж – 18 години, сертификат за експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Станислав Денчев Симеонов, Бургас, ул. Македония 49, вх. А, ет. 4, образование – висше,
специалност: електронни градивни елементи,
месторабота – Бургаски свободен университет,
Център по информатика и технически науки, длъжност – доцент компютърни системи, комплекси
и мрежи, трудов стаж – 10 години.
Георги Димитров Карлов, Бургас, ул. Хаджи
Димитър 17, ет. 1, ап. 1, тел. 056/811178, 0898764887,
образование – висше, степен – магистър, специалност: инженер-корабоводител, професионална
квалификация: стопанско управление, трудов
стаж – 32 години, специализация – управление
на флота и пристанищата.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева, Бургас, к/с Славейков, бл. 1Б, вх. 9, ет. 2, ап. 132, тел.
056/86-10-42, 0887999928, образование – висше,
степен – магистър, специалност: машиностроене, месторабота – Университет „Проф. Д-р Асен
Златаров“, длъжност – технически изпълнител към
катедра, трудов стаж – 16 години, професионална
квалификация: машинен инженер с педагогическа
правоспособност, специализация – общо машиностроене.
Румен Тончев Иванов, Бургас, ул. Васил Левски 74, ет. 5, ап. 13, тел. 056/81-49-56, 0887829084,
образование – висше, специалност: електронна
техника и микроелектроника, квалификация:
инженер по електроника и автоматика, месторабота – застрахователна компания „Уника“ – АД,
длъжност – експерт, трудов стаж – 14 години, допълнителна квалификация: изготвяне на експертни
оценки за остойностяване на леки автомобили и
калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси.
Юлия Тодорова Янева, Царево, кв. Василико
70 А, тел. 0590/5-50-20, 0886498287, образование – средно специално, специалност: строителство
и архитектура, квалификация: строителен техник,
месторабота – община Царево, длъжност – ст. сп.
Незаконно строителство, трудов стаж – 22 години,
сертификат за експерт – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Мария Николова Николова, Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 46, ет. 4, тел. 056/82-84-33, 0889694037,
образование – висше, специалност: технология на
машините и металите, квалификация: машинен
инженер, трудов стаж – 32 години, вещо лице към
Агенцията по вписванията, оценител на търговски
предприятия, оценител на машини и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Янчо Найденов Николов, Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 46, ет. 4, тел. 056/82-84-33, 0886789810,
образование – висше, специалност: технология на
машините и металите, квалификация: машинен
инженер, месторабота – Лукойл Нефтохим Бургас, длъжност – експерт оценител на проектни и
строително монтажни работи, трудов стаж – 34
години, вещо лице към Агенцията по вписванията,
специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

Евгений Йорданов Пашов, Айтос, ул. Славянска
1 Б, вх. Б, тел. 0558/2-46-93, 0888225470, образование – висше, степен – магистър, специалност:
автомобилни войски, военна квалификация: военен
инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност: инженер
двигатели с вътрешно горене, квалификация: машинен инженер, месторабота – ЕТ „Еми-кар-2000“,
длъжност – инструктор на водачи на МПС, трудов
стаж – 11 години, стаж като вещо лице – 1 година,
квалификация: инструктор за обучение на водачи
на МПС, следдипломна квалификация: съдебнотехнически експертизи.
Кина Вълкова Вълчева, Бургас, к/с Славейков,
бл. 14, вх. 8, ет. 5, ап. среден, тел. 056/88-38-61,
0889675836, образование средно специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация: техник по строителство и архитектура,
трудов стаж – 38 години, пенсионер, сертификат
за експерт – оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Милица Янчева Пилашева, Бургас, ул. Александър Велики 13, вх. 1, ет. 2, тел. 0887211724, образование – висше, степен – магистър, специалност:
икономика и управление на търговията, квалификация: икономист по търговия, месторабота – „Дамянов Клима“ – ЕООД, длъжност – специалист
международна логистика и внос, трудов стаж – 10
години, вещо лице в Агенцията по вписванията,
следдипломна квалификация: счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи, подобренията върху
тях и трайните насаждения.
Елена Методиева Терзиева, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 88, вх. 2, ет. 4, тел. 056/53-23-83,
0888885942, образование – висше, специалност:
технология на нефта и газа, квалификация: инженер
химик, трудов стаж – 33 години.
Таня Славова Цветанова, Бургас, ул. Цар Симеон 102, тел. 056/80-02-52, 0889292057, 0896876727,
образование – висше, специалност: право, месторабота – АК Бургас, длъжност – адвокат, трудов
стаж – 28 години, квалификация: юрист, лиценз
за оценител на недвижими имоти.
Иван Финев Иванов, Бургас, к/с Меден рудник,
бл. 427, вх. 1, ет. 5, тел. 056/50 05 95, 0887367226,
образование – висше, специалност: зенитнотехнически войски, квалификация: офицер от
ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, трудов стаж – над 28 години, професионална
квалификация: съдебно-технически експертизи.
Николай Христов Николов, Бургас, ул. Ал.
Велики 48, тел. 056/84 39 55, 0898202157, образование – висше, специалност: двигатели с вътрешно
горене, квалификация: машинен инженер, месторабота – „Явлена“ – ООД, длъжност – оценител,
трудов стаж – 3 години, вещо лице – 7 години,
лиценз – оценител на недвижими имоти, месторабота – „Явлена“ – ООД, длъжност – оценител.
Бисерка Петкова Атанасова, Бургас, ул. Цар
Самуил 9, ет. 2, тел. 0898965611, образование – вис
ше, специалност: технология на микроб. и ферм.
продукти, квалификация: инженер-технолог по технология на виното и високоалкохолните напитки,
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месторабота – СОУ „Хр. Ботев“, длъжност – учител, трудов стаж – 8 години, педагогическа правоспособност.
Жорж Мардик Суичмезян, Бургас, ул. Славянска
32, тел. 056/825529, 0878441609, образование – вис
ше, специалност: технология на каучука и пластмасите, квалификация: инженер химик, трудов
стаж – 11 години, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни
и дератизационни дейности.
Григорий Димитров Манолов, Бургас, ул. Л.
Каравелов 12, вх. Б, ет. 8, ап. 17, тел. 0887946416,
образование – висше, специалност: двигатели с
вътрешно горене, квалификация: машинен инженер, месторабота – „В и К“ – ЕАД, Бургас,
длъжност – ръководител звено Автосервиз, трудов
стаж – 24 години.
Димитър Атанасов Джамбазов, Бургас, к/с
Бр. Миладинови, бл. 4, вх. 4, ет. 1, тел. 056/53 95
61, 87 64 67, 0889215276, образование – висше,
специалност: стопанско управление, месторабота – „Спекта Ауто“ – ООД, длъжност – ръководител следпродажбена дейност и помощник
управител, трудов стаж – 5 години, квалификация: технология и организация на автомобилния
транспорт, допълнителна квалификация –съдебнотехнически експертизи, сертификат – хибридни
технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC,
сертификат – компютърно управлявани системи
при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Петър Димов Димов, Бургас, к/с Изгрев, бл. 74,
тел. 056/86 80 95, 0886736760, образование – висше,
специалност: автотранспортна и земеделска техника, квалификация: механик, месторабота – ВМБ
Бургас, под. 26420, длъжност – зареждач.
Сава Атанасов Пелев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 55, вх. 8, ет. 3, тел. 056/58-63-90, 0888495866,
образование – висше, специалност: автотранспортна и земеделска техника, квалификация: механик,
месторабота – военнослужещ в под. 54680 Бургас,
длъжност – шофьор, допълнителна квалификация:
учител и инструктор за обучение на водачи на
МПС категория С и Т.
Тодор Марчев Ангелов, Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 414, тел. 056/50-06-43, 0898571477,
образование – средно, специалност: монтьор на
МПС, месторабота – „Еуросток“ – ЕООД, длъжност – търговски представител, трудов стаж – 13
години.
Иван Цветанов Гарелов, Бургас, к/с Зорница, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 24, тел. 056/84-32-69,
056/86-23-17, 0888234177, образование – висше,
специалност: двигатели с вътрешно горене, месторабота – „Кристиан оф Рома груп“ – ООД, Пловдив, длъжност – търговски представител в Бургас.
Анета Георгиева Сталева, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 25, вх. 4, ет. 8, тел. 056/521-15-50, 056/52-45-90,
0889639639, образование – висше, специалност:
разработка на полезни изкопаеми, квалификация:
минен инженер и технолог, месторабота – „КАНЕТ“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов
стаж – 20 години, стаж като вещо лице – 3 години,
професионална квалификация: пълна проектантска
правоспособност, сертификат за система за управление за здравето и безопасността при работа,
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осигуряване на здравето и безопасността при
работа, осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи, удостоверение за координатор
по безопасност и здраве в строителството, у-ние
от Национален център по хигиена, медицинска
екология и хранене.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова, Бургас, к/с Славейков, бл. 14, вх. 4, ет. 4, ап. ляв,
0888957338, образование – висше, специалност:
електронна техника и микроелектроника, квалификация: инженер по електроника и автоматика, месторабота – Районна прокуратура Бургас,
длъжност – съдебен статистик, трудов стаж – 18
години, стаж като вещо лице – 12 години, професионална квалификация: публична администрация,
системен администратор – І ранг, сертифициран
системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Желязко Райков Желязков, Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 424, вх. 1, ет. 5, ап. 1, п.к. 19, тел.
056/50-08-14, 0888663795, образование – висше,
специалност: електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация: електроинженер, квалификация: офицер по противопожарна охрана, месторабота – Районна противопожарна охрана Бургас,
длъжност – началник РПС, трудов стаж – 30 години, стаж като вещо лице – 8 години.
Николай Милев Милев, Бургас, ул. Шейново
110, ет. 4, тел. 056/82-15-30, 0886063333, образование – висше, специалност: промишлено и
гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по технология на строителството, месторабота – „Имот Консулт БГ“ – ООД,
Бургас – Агенция за недвижими имоти, трудов
стаж – над 25 години, допълнителна квалификация: публична администрация, висше военно
академично образование, специалност: КЩ, оперативно-тактическа „строителни войски“, оценител
на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, експерт-оценител
на инвестиционен проект.
Людмила Петрова Лимонова, Бургас, ул.
Иван Богоров 66, тел. 056/801 682, 0878311189,
образование – висше, специалност: архитектура,
квалификация: архитект, трудов стаж – 17 години.
Илка Петрова Бакалова, Бургас, ул. В. Левски 27, тел. 056/53-23-66, 0897910707, образование – средно специално, специалност: геодезия и
картография, квалификация: техник по геодезия и
картография, трудов стаж – над 15 години, стаж
като вещо лице – 15 години.
Христо Гюлев Генов, Бургас, ул. Цар Калоян
22 А, ет. 2, ап. 3, тел. 056/916 767, 0889 807 904,
образование – висше, специалност: архитектура,
квалификация архитект, месторабота – свободна
практика като архитект, трудов стаж – 28 години,
стаж като вещо лице – 10 години, член на Камарата на архитектите в България.
Пламен Колев Колев, Несебър, ул. Хан Крум
45, ет. 1, ап. 1, тел. 0554/4-30-30, 0888449942, образование – висше, специалност: селскостопанска техника, квалификация: машинен инженер,
месторабота – „Станчев“ – ЕООД гр. Несебър,
длъжност – технически ръководител, трудов
стаж – 25 години, допълнителна квалификация:
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научен сътрудник ІІІ степен, квалификационен курс
по Системи на управление на качеството, специалност: от средно образование – водно строителство,
специалност: техник по водно строителство.
Марияна Панайотова Арабаджиева, Бургас,
ул. Струма 44, ет. 1, тел. 056/548 962, 0887 952
265, образование – висше, специалност: публична администрация, средно-специално образование със специалност: геодезия, фотограметрия
и картография, професионална квалификация:
техник – геодезист, месторабота – „Адванск Адрес Експертни оценки“ – ЕООД, длъжност – гл.
специалист „Експертни оценки“, трудов стаж – 10
години, стаж като вещо лице – 8 месеца, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, лиценз за
оценка на търговски предприятия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
специализация – морска администрация.
Славка Боева Дремсизова, Бургас, к/с Зорница, бл. 11, вх. 1, тел. 056/86 58 22, 0886083742,
образование – средно-специално, специалност:
строителство и архитектура, квалификация: техник
по строителството и архитектурата, месторабота – „МБАЛ – Бургас“ – АД, длъжност – организатор звeно „Ремонт и поддръжка“, трудов стаж – 43
години, стаж като вещо лице – 3 години.
Пенка Стоянова Шопова, Бургас, к/с Изгрев, бл.
67, вх. 4, ет. 5, тел. 0899228389, образование – средно-специално, специалност: геодезия и картография,
квалификация: техник на геодезия и картография,
лиценз – оценител на недвижими имоти.
Юлиян Димитров Македонски, с. Емона,
община Несебър, област Бургас, тел. 055637063,
0886160687, образование – висше, специалност:
архитектура, трудов стаж – над 5 години, стаж
като вещо лице – 2 години.
Шинка Благоева Комерова, Бургас, к/с Славейков, бл. 37, вх. 3, ет. 3, ап. 7, тел. 056/58 82 73,
0886178860, образование – висше, специалност:
промишлено и гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, трудов стаж – 32 години.
Емил Стоянов Петков, Бургас, к/с Зорница, бл.
47, вх. А, ет. 4, ап. 36, тел. 056/863 189, 0888547485,
образование – висше, специалност: икономика
на строителството, квалификация: магистър по
икономика, образование – висше, специалност:
промишлено и гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, месторабота – „ЛУКОЙЛ Технолоджи Сервисиз България“ – ЕООД,
длъжност – ръководител отдел „Развитие ИТО“,
трудов стаж – 20 години.
Добринка Минкова Аврамова, Бургас, к/с Бр.
Миладинови, бл. 67, вх. А, ет. 2, ап. 4, образование – висше, специалност: стопанско управление,
квалификация: мениджър, образование – средноспециално, специалност: геодезия, фотограметрия
и картография, квалификация: среден техник по
геодезия, земеделски земи, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, длъжност – геодезист, трудов
стаж – 17 години, стаж като вещо лице – 7 години,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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Живко Иванов Дандаринов, Бургас, к/с Славейков, бл. 26, вх. 2, ет. 4, тел. 0887795056, образование – висше, специалност: промишлено и
гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по технология на строителството,
трудов стаж – 5 години, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи – оценки и продажби.
Петър Симеонов Александров, Бургас, к/с
Изгрев, бл. 53, вх. 9, ет. 6, ап. 10, тел. 056/883127,
0887395951, образование – висше, специалност:
промишлено и гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, месторабота – „Планекс“ – ООД, район Бургас, длъжност – главен
инженер, трудов стаж – 14 години.
Неделко Петров Неделков, София, община
Столична, ж.к. Банишора 24, вх. Б, ет. 8, ап. 90,
0887926726, 02/8323291, образование – висше,
специалност: водоснабдяване и канализация, квалификация: строителен инженер по водоснабдяване и канализация, месторабота – „Надин – Метал“ – ЕООД, София, гр. Нови пазар, ул. Победа
35, длъжност – инженер строителство, трудов
стаж – 27 години.
Марин Великов Сотиров, Бургас, ул. Оборище 80 А, ет. 3, ап. 7, тел. 0895 820 106, 426 676,
образование – висше, специалност: архитектура,
квалификация: архитект, месторабота – „Идеа
Прим“ – ООД, длъжност – архитект, трудов
стаж – 14 години, член на Камарата на архитек
тите в България.
Георги Ангелов Ангелов, Бургас, к/с Славейков,
бл. 39, вх. 6, ап. 12, тел. 056/588017, 0899979696,
образование – висше, специалност: хидротехническо строителство, квалификация: строителен
инженер по хидротехническо строителство, месторабота – „Инвест Груп“ – ЕООД, длъжност – управител, трудов стаж – 9 години.
Женя Тихомирова Рачева, Бургас, ул. Георги
Баев 7 А, тел. 0887351870, образование – висше,
специалност: финанси, стопанско управление,
организация и управление на хотела и ресторанта, квалификация: магистър по икономика,
образование – средно-специално, специалност:
строителство и архитектура, квалификация: строителен техник – ІІ степен, месторабота – „Евростил“ – ООД, Бургас, длъжност – администратор на хотел, трудов стаж – 6 години, стаж като
вещо лице – 5 години, сертификат за оценител
на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Веселина Михайлова Георгиева, Бургас, ул.
Александър Велики 31, тел. 056/828356, 0888448164,
0878448164, 0899094462, образование – средно-специално, специалност: геодезия и картография, квалификация: техник по геодезия, трудов стаж – 16
години, стаж като вещо лице – 16 години.
Недялка Михова Миткова, Бургас, ул. Пат
риарх Евтимий 40, тел. 056/816716, 0893486886,
образование – средно-специално, специалност:
строителство и архитектура, квалификация: техник по строителството и архитектурата, трудов
стаж – над 10 години.
Мирчо Петров Мавродиев, Бургас, ул. Княз
Борис І 33, тел. 056/836518, 0887578363, 0878470028,
образование – висше, специалност: геодезия, фо-
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тограметрия и картография, квалификация: инженер по геодезия фотограметрия и картография, месторабота – „Аква – Геос“ – ООД, длъжност – геодезист, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо
лице – 4 години, удостоверение за професионална
квалификация: магистър – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност.
Валентина Стоянова Георгиева, Бургас, к/с
Зорница, бл. 15, вх. 6, ет. 2, ап. 4, тел. 056/865636,
0899419714, образование – средно-специално,
специалност: строителство и архитектура, квалификация: техник по строителство и архитектура,
месторабота – „Венид“ – ООД, длъжност – строителен техник, трудов стаж – 20 години.
Гроздан Стоянов Цветанов, Бургас, к/с Лазур, бл. 39, вх. А, ет. 4, ап. 12, адрес за контакт,
Бургас, ул. Г. С. Раковски 16, тел. 056/81 40 81,
0889535435, образование – висше, специалност:
промишлено и гражданско строителство, квалификация: строителен инженер по конструкции
на промишлени, жилищни и обществени сгради,
месторабота – „Силви консулт“ – ООД, Бургас,
длъжност – управител, трудов стаж – 20 години,
стаж като вещо лице – 1,5 години, лиценз за
оценител на недвижими имоти, удостоверение
за професионална квалификация: обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, лиценз за оценител на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор.
Стоян Христов Христов, Бургас, к/с Изгрев, бл.
72, вх. 5, тел. 0888324848, образование – средноспециално, специалност: корабни машини и механизми, квалификация: среден техник по корабни
машини и механизми, специалност: експлоатация
и ремонт на автомобили и кари, квалификация:
машинен техник, месторабота – „Порт флот“ – АД,
Бургас, длъжност – механик на морски влекач,
трудов стаж – 27 години.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Богомил Панайотов Каракашев, Бургас, ул.
Гладстон 107, вх. Б, ет. 5, тел. 056/3-09-22, специалност: биолог-хидробиолог-ихтиолог.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Еленка Василева Райкова, Бургас, к/с Бр. Миладинови, бл. 7, вх. Г, ет. 8, ап. 71, тел. 056/54-7142, 0887392719, 0878392718, образование – висше,
специалност: техн. на силикатите, квалификация:
инженер-химик, месторабота – „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, длъжност – началник на отдел
„Промишлена безопасност и охрана на труда“,
трудов стаж – 30 години, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство
и практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Веселина Христова Досева, Бургас, к/с Меден
рудник, бл. 429, вх. 4, ет. 2, тел. 0889514448, образование – висше, специалност: технология на
каучука и пластмасите, месторабота – „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, длъжност – ръководител
лаборатория „Екология“, трудов стаж – 25 години,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
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Таня Градева Ангелова, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 94, ет. 3 ап. 6, тел. 056/81 87 80,
0899163980, образование – средно-специално,
специалност: преработка на нефта и газа, квалификация: техник-технолог, месторабота – „Агенция
Луком – А – България“ – АД, длъжност – охранител, трудов стаж – 5 години, следдипломна
квалификация: съдебно-технически експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Мария Живкова Желзчева-Митева, Бургас, бул.
Ст. Стамболов 70, тел. 056/83 21 83, 0878753355,
образование – висше, специалност: неорганични
химични технологии, квалификация: магистър
инженер.
Жорж Мардик Суичмезян, Бургас, ул. Славянска 32, тел. 056/825529, 0878441609, образование – висше, специалност: технолог на каучука
и пластмасите, квалификация: инженер-химик,
трудов стаж – 11 години, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Дарин Петров Гочков, Бургас, ул. Демокрация
104, вх. Б, ет. 5, тел. 056/54-50-75, 056/84-11-84,
05512/20-13, 0885617339, специалност: инженерагроном – защита на растенията и почвата.
Димитър Тодоров Христов, Поморие, ул. Екзарх
Йосиф 5, 0596/2-45-53, 0886367917, специалност:
агроном – лозароградинар, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Василка Кръстанова Стоева, Бургас, к/с Изгрев,
бл. 28, А, ап. 16, тел. 056/62-38-93, 0888212722,
специалност: агроном лозаро-градинар.
Георги Христов Дончев, Бургас, кв. Долно
Езерово, ул. Ерма 6, специалност: агроном.
Живка Неделчева Михалева, Бургас, ул. Гладстон 62, тел. 056/4-09-39, специалност: агроном,
лозаро-градинарство и винарство.
Желязко Георгиев Дучев, Бургас, к/с Славейков,
бл. 16, вх. 7, ап. 12, тел. 056/58-24-47, 0899/81-42-08,
0884210533, специалност: агроном, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Пенчо Добрев Янев, Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 59, вх. 1, ет. 4, ап. 8, тел. 056/81-63-47,
специалност: инженер-агроном растителна защита,
професионална квалификация: съдебно-технически
експертизи.
Иван Михайлов Янчев, Бургас, ж.с. Лазур, бл.
55, вх. Б, тел. 0878618692, 0899928119 – специалност: ветеринарен лекар.
9. Клас „Други съдебни експертизи“
Дора Проданова Стаматова, Бургас, ул. Цар
Симеон І 37, ет. 3 тел. 056/842369, 056/84-04-54,
0889/815751, специалност: инженер по горско
стопанство.
Снежа Недева Шишкова, Бургас, ул. Москва
9, тел. 056/4-06-65, 056/3-91-27, специалност: социална педагогика.
Райна Тодорова Христова, Бургас, к/с М. рудник, бл. 39, вх. 3, ет. 2, ап. 36, тел. 056/2-49-22,
специалност: социално дело.
Вълчо Иванов Вълчев, Бургас, ул. Тракия 3,
тел. 056/89 52 65, 088/254 227, специалност: социално дело.
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Господинка Видева Иванова, Бургас, к/с Славейков, бл. 1 б, вх. 1, ап. 15, тел. 056/68-63-37,
0898 550458, специалност: филолог – преподавател
по руски език и литература.
Златина Георгиева Желязкова, Бургас, к/с
Славейков, бл. 20А, тел. 056/68-88-01, 0889/602502,
специалност: педагог.
Елена Методиева Терзиева, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 88, вх. 2, ет. 4, тел. 056/53-23-83,
0888885942, образование – висше, специалност:
технология на нефта и газа, квалификация: инженер-химик, трудов стаж – 33 години, проблеми,
свързани с околната среда и екологията.
Иван Финев Иванов, Бургас, к/с Меден рудник,
бл. 427, вх. 1, ет. 5, тел. 056/50 05 95, 0887367226,
образование – висше, специалност: зенитно-техн.
войски, квалификация: офицер от ЗТВ – военен
инженер по радиоелектронна техника, трудов
стаж – над 28 години, професионална квалификация: съдебно-технически експертизи.
Христо Тодоров Брадев, Бургас, ул. Вардар,
бл. 1, вх. 5, ет. 8, тел. 056/540111, 0899555055,
образование – висше, специалност: икономика и
управление на търговията, квалификация: икономист по търговия, трудов стаж – 11 години, стаж
като вещо лице – 4 години, спациализация – телекомуникации.
За съдебния район на Сливенския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Инж. Юрий Петров Гандев, 8800 Сливен, ул.
Ген. Скобелев 5, тел. 0888 398 428, криминалистика,
химия, графология.
Инж. Стоян Стефанов Великов, 8800 Сливен,
ул. Ген. Скобелев 5, тел. 0898 708 415, криминалистика, химия, графология.
Инж. Румен Христов Митев, 8800 Сливен, ул.
Ген. Скобелев 5, тел. 0898 708 518, криминалистика, химия.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, 8800 Сливен,
ул. Ген. Скобелев 5, тел. 0896 652 004, криминалистика, химия.
Димитър Иванов Добрев, 8800 Сливен, ул. Ген.
Скобелев 5, тел. 0888 732 601, криминалистика,
химия.
Андреан Иванов Джамбазов, 8900 Нова Загора,
пл. Свобода 1, тел. 0888 496 625, криминалистика.
Йордан Ганчев Камбуров, 8970 Котел, ул. Проф.
Павлов 38, тел. 0885 248 468, криминалистика.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, 8890 Твърдица,
ул. Княз Борис 1, тел. 0885 843 413, криминалистика, графология.
Димитър Иванов Димитров, 8800 Сливен, ж.к.
Дружба, бл. 7, вх. Г, ет. 8, ап. 29, тел. 044/67-35-68,
0888 843 006, право, криминалистика – дактилоскопия, трасология, балистика.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, 8800 Сливен,
ж.к. Стоян Заимов, бл. 63, ет. 6, ап. 18, тел. 0889
624 832, медицина, специалист по обща медицина.
Д-р Йордан Иванов Стойков, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 14, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел.
044/61-17-32, 0898 480 689, медицина, патологична
анатомия с цитопатология, съдебна медицина.
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Д-р Марин Георгиев Бозуков, 8800 Сливен,
ул. Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5,
ап. 10, тел. 0889 436 581, медицина, акушерство и
гинекология, мениджър в здравеопазването.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова,
8800 Сливен, ул. Михаил Чайковски 11, вх. А, ет.
1, ап. 2, тел. 044/62-56-40, 044/61-18-07, 0886 549
425, медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, 8800 Сливен,
кв. Българка, бл. 16, ет. 8, ап. 38, тел. 0888 863
616, медицина, ортопедия и травматология.
Д-р Станислав Василев Стоянов, 8800 Сливен,
бул. Цар Симеон 29, вх. А, ап. 5, тел. 044/61-80-30,
0888 783 927, 0985 474 417, медицина, патологоанатомия.
Д-р Тома Асенов Чаушев, 8800 Сливен, кв.
Дружба, бл. 8, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 044/61-1757, 0887 578 089, медицина, съдебна медицина,
патологоанатомия.
Д-р Тодор Александров Колев, 8800 Сливен, ул.
Димитър Добрович 13, ет. 3, ап. 12, тел. 044/6117-76, 0887 802 487, стоматология, хирургична
стоматология, лицево-челюстна хирургия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, 8800 Сливен,
кв. Даме Груев, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 26, тел.
0887 477 200, медицина, психиатрия.
Виолета Димитрова Михайлова, 8800 Сливен,
ул. Донка и Константин Константинови 1, тел.
044/63-01-97, 0898 602 814, психология.
Д-р Десислава Михайлова Савова, 8800 Сливен,
кв. Дружба, бл. 5, вх. В, ап. 16, тел. 044/61-17-69,
044/68-76-35, 0887 799 754, медицина, психиатрия.
Д-р Емилия Господинова Кондева, 8800 Сливен,
ул. Марин Дринов 7, тел. 044/62-50-18, 0887 360
459, медицина, психиатрия.
Мариета Христова Кардашлиева, 8800 Сливен,
ж.к. Стоян Заимов 53, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел.
044/68-48-50, 0886 374 750, дипломиран психолог
със специализация по социална психология, учител по психология, етика и логика, допълнителна
специализация по трудова и организационна психология, сертификат за психологична експертиза.
Минка Николова Бозукова, 8800 Сливен, ул.
Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап.
10, тел. 0888 977 333, педагог-дефектолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, мениджър в здравеопазването, сертификат за
съдебно-психологична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел.
044/66-30-05, 0886 129 775, медицина, психиатрия.
Д-р Нели Тончева Антонова, 8800 Сливен, ул.
Предел 2, ет. 3, ап. 6, тел. 0888 851 311, 0878 751
311, медицина, психиатрия.
Д-р Нина Георгиева Николова, 8800 Сливен,
ул. Иречек 17, тел. 044/66-20-84, 0888 873 958,
медицина, психиатрия.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, 8800 Сливен,
ж.к. Сини камъни, бл. 17, вх. А, ет. 4, ап. 8, тел.
0887 801 545, медицина, психиатрия, нервни болести.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, 8800 Сливен, ж.к.
Стоян Заимов, бл. 72, вх. А, ап. 17, тел. 044/67-28-53,
0887 741 530, търговия и отчетност в търговията.
Иван Митев Колев, 8800 Сливен, ул. Мур
13, вх. А, ап. 10, тел. 044/68-84-30, 0889 409 123,
икономика на промишлеността, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Иванка Стефанова Аджемова, 8800 Сливен, ул.
Добри Димитров, бл. 5, вх. Б, ап. 5, тел. 044/6227-77, 0896 551 873, счетоводна отчетност.
Маламка Пенева Динова, 8800 Сливен, ж.к.
Дружба, бл. 23, вх. В, ап. 10, тел. 044/67-78-05,
044/66-22-95, 0896 979 778, икономика на промишлеността.
Мария Христова Атанасова, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 4, ап. 13, тел. 044/62-60-94,
0884 427 249, счетоводна отчетност.
Марин Димитров Христов, 8800 Сливен, ул.
Сан Стефано, бл. 14, вх. Б, ап. 14, тел. 044/63-7061, 0886 018 948, счетоводна отчетност.
Надежда Петрова Трендафилова, 8800 Сливен,
кв. Клуцохор, бл. 6, вх. Г, ап. 1, тел. 044/63-39-04,
0887 874 502, икономика на промишлеността.
Пенка Йоргова Стайкова, 8800 Сливен, ж.к.
Даме Груев, бл. 51, вх. А, ап. 18, тел. 044/63-42-25,
0888 144 578, икономика на труда.
Михаил Василев Михайлов, 8800 Сливен, Вилна
зона Андреева чешма 33, тел. 044/67-89-65, 0898
807 775, счетоводна отчетност.
Мария Славова Станчева, 8800 Сливен, ул.
Верила, бл. 3, вх. Д, ап. 3, тел. 044/63-60-12, 0889
425 963, финанси и кредит.
Елена Найденова Найденова, 8800 Сливен,
ж.к. Сини камъни, бл. 26, вх. Д, ап. 24, тел. 0889
078 714, икономика и организация на търговията.
Манол Иванов Манчев, 8800 Сливен, ж.к.
Българка, бл. 20, вх. В, ап. 11, тел. 044/62-42-30,
0886 498 409, счетоводна отчетност, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Янка Атанасова Димитрова, 8800 Сливен, ул.
Йосиф Щросмайер, бл. 16, вх. Б, ап. 11, тел.
044/63-50-49, 0889 970 042, счетоводна отчетност.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
8805 Сливен, кв. Речица, ул. Възраждане 7, тел.
044/68-00-68, 44/63-00-64, 0887 318 582, счетоводство и контрол.
Възкресия Андонова Вълева, 8800 Сливен, бул.
Хаджи Димитър 64, вх. Г, ет. 3, ап. 8, тел. 044/6260-60, 0899 256 571, икономика на търговията.
Нели Петкова Гагашева, 8800 Сливен, ул. Добри Димитров 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 044/6338-35, 0887 711 718, икономика и управление на
индустрията.
Славка Йорданова Василева, 8800 Сливен, ул.
Д-р Миркович 1, ап. 7, тел. 044/63-93-16, 0888 809
583, счетоводна отчетност.
Цветан Атанасов Аджемов, 8800 Сливен, кв.
Кольо Фичето, бл. 5, ап. 15, тел. 044/62-32-29, 0894
762 042, финанси, банки и банково дело.
Стамен Николов Пепелишев, 8970 Котел, ул.
Бенчева 21, тел. 0453/36-00, 0888 974 724, съдебностокови експертизи, текстил – предачество.
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Ангел Иванов Манолов, 8800 Сливен, кв. Клуцохор, бл. 18, вх. В, ап. 4, тел. 044/63-67-66, 0899
870 163, счетоводство и контрол.
Георги Величков Станев, 8800 Сливен, ж.к. Сини
камъни, бл. 24, вх. А, ап. 12, тел. 044/67-10-84,
0899 888 214, публична администрация, финансова
и митническа администрация.
Йорданка Колева Драганова, 8800 Сливен, ул.
Елисавета Багряна 49, ап. 4, тел. 044/63-48-14, 0898
893 259, икономика на строителството.
Невенка Тодорова Денева, 8800 Сливен, ж.к.
Стоян Заимов, бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 16, тел.
044/67-39-69, 0885 208 014, счетоводна отчетност.
Таня Желязкова Йорданова, 8800 Сливен, ул.
Георги Икономов 106, тел. 044/66-23-99, 0887 606
152, счетоводство и контрол.
Валентина Петрова Станева, 8800 Сливен, ул.
Драган Цанков 5, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 044/6227-41, 0887 558 850, управление и планиране
на народното стопанство, лиценз за оценка на
недвижими имоти, удостоверение за оценка на
земеделски земи.
Марин Рашков Иванов, 8800 Сливен, ж.к. Стоян
Заимов, бл. 81, вх. В, ет. 3, ап. 5, тел. 044/68-07-52,
0889 992 913, икономика на търговията, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Евгения Борисова Стоилова, 8858 с. Чинтулово,
община Сливен, ул. Демир Славов 3, тел. 044/6256-87, 0878 260 389, икономист системорганизатор.
Веселина Костадинова Милева, 8900 Нова
Загора, ул. Опълченска 1, тел. 0457/6-42-89, 0889
618 273, финанси.
Стоян Колев Стоянов, 8928 с. Каменово, община Нова Загора, тел. 0888 809 831, икономика,
планиране и отчетност на промишлеността и
строителството.
Димка Йорданова Пенкова- Мишинева, 8800
Сливен, бул. Хаджи Димитър 41, ет. 3, ап. 17, тел.
0886 094 887, финанси.
Живко Петров Петров, 8800 Сливен, бул. Панайот Хитов, бл. 22, вх. Б, ап. 12, тел. 044/62-48-77,
0888 863 881, счетоводство и контрол.
Иванка Георгиева Огнянова, 8800 Сливен, ул.
Йосиф Щросмайер 61, тел. 044/68-23-26, 0886 610
987, икономист-администратор.
Биляна Михайлова Бояджиева, 8800 Сливен,
бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел.
044/63-40-16, 0888 186 247, международен туризъм.
Донка Петрова Вълкова, 8800 Сливен, бул.
Хаджи Димитър 39, вх. Б, ет. 8, ап. 20, тел. 044/6112-08, 0885 350 156, счетоводство и контрол.
Донка Янева Георгиева-Мудева, 8800 Сливен,
ул. Никола Карев 15, ет. 5, ап. 14, тел. 044/66-3117, 0888 491 536, счетоводство и контрол.
Иван Ников Иванов, 8900 Нова Загора, ул.
Генерал Мирски 7, тел. 0888 467 035, финансов
мениджмънт, счетоводна отчетност, икономика
на търговията, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Кета Ангелова Дечева, 8000 Бургас, ул. Борис
Дрангов 7, тел. 056/84-92-09, 0878 262 711, стоковед.
Янка Иванова Георгиева, 8870 Кермен, ул.
Никола Вапцаров 50, тел. 0888 156 662, публична
администрация – бакалавър.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, 8800 Сливен, ж.к. Дружба, бл. 27, вх. Б,
ап. 3, тел. 044/66-77-09, 0889 231 349, 0895 590 111,
инженер-механик, приложна механика.
Инж. Гюлю Костадинов Гюлев, 8800 Сливен, ул.
Цар Освободител, бл. 3, вх. В, ап. 7, тел. 044/6397-20, 0886 306 454, двигатели с вътрешно горене,
автотехническа експертиза.
Инж. Димитър Тодоров Топалов, 8800 Сливен,
ул. Цар Освободител 44, тел. 0898 553 055, 0885
380 972, корабен механик.
Инж. Веселин Рашков Божков, 8800 Сливен,
кв. Клуцохор, бл. 2, вх. А, ап. 5, тел. 044/63-18-53,
044/66-73-72, 0888 605 799, 0895 586 550, двигатели
с вътрешно горене, сертификат за автоекспертоценител, сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Инж. Веселин Костов Шишков, 8800 Сливен,
кв. Кольо Фичето, бл. 6, ап. 30, тел. 044/63-1853, 0886 444 856, машиностроене, автотехническа
експертиза.
Инж. Христо Василев Узунов, 8800 Сливен, ул.
Драган Цанков 7, вх. Б, ап. 1, тел. 044/63-83-16,
044/62-48-13, 0888 777 481, машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност
в автомобилния транспорт.
Кънчо Стефанов Върбанов, 8800 Сливен, ул.
Раковски, бл. 80, ап. 73, тел. 044/62-26-77, 0887
234 848, двигатели с вътрешно горене, лиценз за
оценка на машини и съоръжения.
Инж. Георги Йосифов Хинов, 8970 Котел, ул.
Сава Огнянов 24, тел. 0453/31-53, 0899 146 705,
двигатели с вътрешно горене.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, 8800 Сливен, ул. Петко Каравелов 29, тел. 044/62-27-07,
044/61-52-41, 0886 386 138, автоматизация на производството, финанси, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Инж. Николай Янков Козаров, 8800 Сливен,
ул. Шипченска епопея 4, тел. 0894 479 339, 0887
869 573, топло- и ядрена енергетика.
Инж. Велин Златанов Зехирев, 8800 Сливен,
кв. Българка, бл. 18, ап. 17, тел. 044/66-77-44,
044/66-22-44, 0898 536 165, съобщителна техника,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, 8800 Сливен, бул. Христо Ботев, бл. 25, вх. А, ап. 3, тел.
044/62-39-65, 0878 507 505, механично уредостроене, лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и приборостроенето.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, 8800
Сливен, кв. Българка, бл. 33, вх. В, ап. 8, тел. 0898
952 762, ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, топлотехника.
Доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов, 8800
Сливен, кв. Клуцохор, бл. 10, вх. Б, ап. 9, тел.
044/66-77-09-в. 274, 0895 586 494, технология на
пластмасите, материалознание и технология на
машиностроителните материали.
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Инж. Стоян Христов Божков, 8800 Сливен, ж.к.
Дружба, 8, вх. Ж, ет. 2, ап. 5, тел044/68-09-04, 0898
251 984, 0898 215 686, електротехника.
Инж. Митко Кирилов Краев, 8600 Ямбол, ул.
Крали Марко 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71,
0889 817 989, селскостопанска техника, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство, автомобилния транспорт и
строителството.
Инж. Милен Димитров Колев, 8800 Сливен,
бул. Стефан Караджа 12, вх. А, ет. 4, ап. 11, тел.
0894 334 588, електротехника, електроенергетика.
Инж. Атанас Стоев Стоев, 8900 Нова Загора,
ул. Преславска 96, тел. 0457/6-30-25, 0889 999 071,
електронна техника и микроелектроника, лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
Н. с. I ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, 9010
Варна, ул. Студентска 1, тел. 052/38-34-66, 0898
348 374, 0898 348 351, технология на металите
и металообработващата техника, фрактография,
фрактодиагностика.
Арх. Костадин Димитров Руснаков, 8800 Сливен,
ул. Цар Освободител 2, ап. 9, тел. 044/63-35-60,
архитектура.
Инж. Георги Павлов Георгиев, 8800 Сливен, ул.
Братя Миладинови, бл. 4, ап. 60, тел. 044/62-34-58,
0896 297 618, геодезия и картография.
Инж. Добрин Фирков Банчев, 8800 Сливен,
ул. Цар Симеон, бл. 11, ап. 21, тел. 044/63-71-43,
044/66-31-10, 0878 775 611, геодезия и картография,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
Инж. Константин Николов Костадинов, 8800
Сливен, ж.к. Младост, бл. 2, ап. 27, тел. 044/781-68, 044/62-56-49, 0886 836 901, промишлено и
гражданско строителство, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Инж. Мартина Златева Димитрова, 8800 Сливен,
ул. Антон Иванов 8, ап. 4, тел. 044/67-90-52, 044/6166-84, 0887 843 805, промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти.
Инж. Мая Величкова Игнатова, 8800 Сливен,
бул. Хаджи Димитър 1, ап. 4, тел. 044/63-61-08,
0887 339 514, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, 8800
Сливен, ж.к. Българка, бл. 32, вх. В, ап. 22, тел.
044/67-97-88, 0887 849 778, промишлено и гражданско строителство – технология, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Инж. Замфирка Арсенова Славова, 8800 Сливен, кв. Кольо Фичето, бл. 9, вх. Б, ап. 12, тел.
044/62-22-55, 0878 633 736, пътно строителство,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
Инж. Агоп Артин Киркорян, 8800 Сливен, ул.
Павел Милюков 4, тел. 044/63-79-49, 0887 681 957,
хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Инж. Георги Андонов Георгиев, 8800 Сливен,
ул. Иречек, бл. 4, вх. Б, ап. 9, тел. 044/63-48-96,
0887 259 917, хидроенергийно строителство, лиценз
за оценка на недвижими имоти, лиценз за оцен-
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ка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Жечка Димитрова Гаджокова, 8800 Сливен, бул.
Панайот Хитов, бл. 20, вх. Д, ап. 20, тел. 0887 278
948, водно строителство.
Иван Христов Иванов, 8800 Сливен, ж.к. Младост, бл. 2, ап. 46, тел. 044/68-90-41, 044/62-52-42,
0895 452 588, строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Лиляна Стоянова Димитрова, 8800 Сливен, ул.
Булаир 69 А, тел. 044/63-97-48, 04511/29-41, 0885
566 289, строителство и архитектура, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Мария Димитрова Ганчева, 8800 Сливен, ул.
Райна княгиня, бл. 50, а п. 15, тел. 044/63-54-42, 0886
594 559, 0878 980 414, строителство и архитектура.
Руска Желязкова Христова, 8800 Сливен, ул.
Равна река 1, тел. 044/68-31-19 0886 960 596, строителство и архитектура, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Петров Мавродиев, 8800 Сливен, ул. Байкал 10 А, тел. 044/63-61-53, 0888 656 100, геодезия,
фотография, картография, сертификат за експертоценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Господинов Иванов, 8800 Сливен, ж.к.
Дружба, бл. 11, вх. Б, ап. 14, тел. 044/68-82-73,
0898 335 558, земемерен техник.
Инж. Светослав Иванов Миндов, 8900 Нова
Загора, ул. Братя Миладинови 44, тел. 0457/6-24-08,
0896 850 420, промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Инж. Мария Тодорова Касабова, 8800 Сливен,
бул. Христо Ботев 1, вх. В, ет. 4, ап. 5, тел. 044/6324-05, 0894 309 939, промишлено и гражданско
строителство, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Инж. Олег Димитров Радев, 8800 Сливен, кв.
Дружба 32, вх. А, ет. 2, ап. 8, тел. 044/68-77-52,
0886 976 245, строителен инженер по технология
на строителството.
Инж. Пенка Колева Димитрова, 8800 Сливен,
ул. Мишо Тодоров 1, тел. 044/63-89-31, 0896 788
818, промишлено и гражданско строителство.
6. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Анета Тодорова Николова, 8800 Сливен, бул.
Братя Миладинови, бл. 2, ап. 65, тел. 044/63-2876, 044/66-26-04, 0889 047 283, растителна защита.
Динка Димитрова Константинова, 8800 Сливен,
ул. Овчарска 54, тел. 044/63-51-80, 044/63-51-81,
0887 189 413, агроном лозаро-градинар.
Надя Иванова Георгиева, 8800 Сливен, ж.к.
Стоян Заимов, бл. 70, вх. А, ап. 17, тел. 044/68-9389, 044/66-23-39, 0883 475 417, инженер-агроном,
полевъдство, оценител на земеделски земи.
Д-р Димитър Вълев Димитров, 8800 Сливен,
кв. Даме Груев, бл. 29, ап. 7, тел. 044/63-28-56,
04554/20-30, 0886 386 084, ветеринарна медицина.
Д-р Светозар Василев Лещевски, 8800 Сливен,
ул. 6-ти септември 55, тел. 044/63-55-39, 0896 807
747, ветеринарна медицина.
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Радил Василев Радев, 8970 Котел, ул. Стара
планина 36 А, тел. 0453/31-85, 0878 930 338, зоо
инженер.
7. Клас „Други съдебни експертизи“
Инж. Емилия Димитрова Боева, 8800 Сливен,
ул. Генерал Столипин 14, тел. 044/63-29-15, 0886 091
978, 0889 366 658, горско стопанство, удостоверение за оценка на гори и на земи в горския фонд.
Димитър Георгиев Янков, 8800 Сливен, ул.
Александър Стамболийски, бл. 1, вх. Б, ап. 17,
тел. 044/68-90-90, 0899 373 017, златарство.
За съдебния район на Ямболския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Митко Йорданов Драганов, Ямбол, ул. Ал.
Стамболийски 75, ет. 2, ап. 6, моб. тел. 0898794729,
криминалистически експертизи по графическо и
техническо изследване на документи, балистика,
трасология, дактилоскопия и оглед на местопроизшествия.
Петко Колев Петков, сл. тел. 046/646-328, експертизи по дактилоскопия, трасология, балистика,
технически, графически.
Филип Томов Стоянов, сл. тел. 046/646-326, експертизи по дактилоскопия, балистика, трасология,
графически, технически, химически.
Димитър Илиев Попов, сл. тел. 046/646-506,
експертизи по дактилоскопия, балистика, трасология, графически, технически.
Валентин Димитров Вълканов, сл. тел. 046/646506, експертизи по дактилоскопия, балистика,
трасология, технически, графически, биологически.
Петър Недков Петров, сл. тел. 046/646-327,
експертизи по дактилоскопия и трасология.
Иван Иванов Стоянов, сл. тел. 046/646-506,
експертизи по дактилоскопия и трасология.
Георги Христов Георгиев, сл. тел. 046/646-224,
експертизи по дактилоскопия и трасология.
Радомир Вълчев Господинов, сл. тел. 046/646506, експертизи по дактилоскопия и трасология.
Спасимир Йорданов Спасов, сл. тел. 046/646-506,
експертизи по одорология (мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, сл. тел. 046/646-327,
експертизи по дактилоскопия и трасология.
РПУ – Елхово.
Атанас Тодоров Чиликов, сл. тел. 646-475, експертизи по дактилоскопия, трасология, балистика,
технически, графически.
Илиян Иванов Костов, сл. тел. 646-475, експертизи по дактилоскопия и трасология.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Панайот Пейчев Попов, Ямбол, к/с Хале,
бл. 3, вх. Е, ап. 110, тел. 048 789780, медицина,
ортопедия.
Д-р Димитрина Стойчева Стойчева, Ямбол,
ул. Шар планина 8, тел. 046/5-38-67, 0889 801912,
медицина, акушер-гинеколог.
Д-р Валентина Рафаел Конфино, Ямбол, ул.
Стара планина 2, вх. В, ап. 67, тел. 046/2-24-80,
0898 375455, медицина, акушер-гинеколог.
Д-р Михаил Събев Чаушев, с. Безмер, област
Ямбол, тел. 04711/202, 0888 974482, медицина,
рентгенолог.
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Д-р Кирил Любомиров Попов, Ямбол, к/с
Диана, бл. 23, вх. Б, ап. 38, тел. 046/4-29-50, 0898
322622, медицина, патоанатом.
Д-р Бианка Димитрова Милкова, Ямбол, к/с
Златен рог, бл. 30, вх. Г, ап. 66, тел. 046/3-33-44,
медицина, трансфузионен хематолог.
Д-р Радка Славчева Замова, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 58, вх. Г, ап. 85, тел. 046/4-05-09, 046/429-56, медицина, клинична лаборатория.
Д-р Анна Желязкова Димитрова, Ямбол, ул.
Кубрат 8, ап. 1, тел. 046/2-48-49, медицина, микробиолог.
Д-р Петър Ангелов Боризанов, Ямбол, к/с
Хале, бл. 8, вх. В, ап. 230, тел. 046/4-32-23, 0889
221390, медицина, хирург.
Д-р Румен Димитров Рунков, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 173, тел. 046/66-93-78, 048 813227, медицина, съдова хирургия.
Д-р Илия Донев Донев, Ямбол, к/с Диана,
бл. 19, вх. Б, ап. 60, моб. тел. 0878785192, образование – висше, медицина, специалист по съдебна
медицина, месторабота – „МБАЛ Св. Пантелеймон“ – АД, Ямбол, заемана длъжност – началник отделение „Съдебна медицина“, трудов
стаж – 33 години.
Д-р Борислав Иванов Иванов, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. А, ап. 6, тел. 046/3-43-31, медицина,
съдебна медицина.
Д-р Коста Христов Гинев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 66, вх. В, ап. 67, тел. 046/4-69-34, 0887
985313, медицина, кардиология.
Д-р Светлозар Георгиев Кривошиев, Ямбол,
ул. Николай Петрини 38, вх. А, ап. 10, тел. 046/327-37, 0887 709150, медицина, вътрешни болести,
професионални заболявания.
Д-р Нели Иванова Атанасова, Ямбол, к/с Зорница 2, тел. 046/4-69-00, медицина, гастроентерология.
Д-р Диана Иванова Димитрова, Ямбол, ул.
Кабиле 28, вх. А, ап. 3, тел. 046/2-00-41, 048 830259,
медицина, ендокринология.
Д-р Ангелина Иванова Димитрова, Ямбол, ул.
Граф Игнатиев 58, вх. Г, ап. 79, тел. 046/4-06-79,
0887 843105, медицина, фтизиатрия.
Д-р Красимира Любенова Атанасова, Ямбол,
ул. Янко Сакъзов 40, ап. 94, тел. 046/2-30-42, 0887
495779, медицина, кардиология.
Д-р Дончо Бинев Тенев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 58, вх. Г, ап. 94, тел. 046/4-07-35, 0898 538595,
медицина, кардиология.
Д-р Цвятко Иванов Цветков, Ямбол, ул. Козлодуй 1, вх. А, ап. 19, тел. 046/2-77-87, 0887 879146,
медицина, уролог.
Д-р Иван Динев Иванов, Ямбол, к/с Диана,
бл. 21, вх. А, ап. 11, тел. 046/5-28-84, 0888 957571,
медицина, детски болести.
Д-р Люба Иванова Димитрова, Ямбол, ул. Кабиле 28, вх. А, ап. 3, тел. 046/2-00-41, медицина,
анестезиолог.
Д-р Атанас Янков Атанасов, Ямбол, ул. Страхил
49, ет. 2, тел. 046/5-34-52, 0887 386658, медицина,
УНГ болести.
Д-р Илия Петров Цингов, Ямбол, ул. Видин
4, тел. 046/2-76-48, медицина, кожно-венерически
болести.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

Д-р Недялка Павлова Табакова, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 66, вх. Д, ап. 107, тел. 046/4-67-93, 0887
766779, медицина, инфекциозни болести.
Д-р Веска Минева Лекова, Ямбол, ул. Цар
Иван Александър 2, вх. А, ап. 6, тел. 046/5-54-24,
медицина, невролог.
Д-р Димитър Василев Брънков, Ямбол, ул.
Дим. Благоев 5, вх. А, ап. 12, тел. 046/666 123,
сл. тел. 66 40 10, моб. тел. 0887831818, специалист
по нервни болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Георги Андонов Георгиев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 58, вх. Б, ап. 45, тел. 046/4-07-21, 0888
464662, медицина, психиатрия.
Д-р Христо Петров Стоев, Ямбол, к/с Хале,
бл. 14, вх. Б, ап. 73, медицина, психиатрия.
Д-р Стефка Николова Ковачева, Ямбол, ул.
Ген. Заимов 10, вх. А, ап. 11, тел. 046/5-21-59,
04714338, медицина, психиатрия.
Д-р Петър Георгиев Цингов, Ямбол, ул. Видин 4, тел. 046/66-90-27, 0889 429314, медицина,
психиатрия.
Д-р Лариса Владимировна Димитрова, Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 68, вх. В, ап. 55, тел. 046/66
68 51, моб. тел. 0887742095, образование – висше,
медицина, специалност: психиатрия.
Катя Михайлова Кехайова, Ямбол, ул. Васил
Карагьозов 9, ап. 1, тел. 046/62-44-05, 0886 246001,
0885 627696, психолог, педагогика, логопедия и
социални дейности.
Антония Атанасова Вълканова, Ямбол, ул. Цар
Самуил 62, тел. 046/2-49-29, педагогика, психология.
Соня Иванова Пулева, Тополовград, ул. Трети
март 30, тел. 0470/27-25, 0899 362313, психолог.
Здравка Велизарова Борисова, Ямбол, ул.
Николай Петрини 14, тел. 046/22 132, 088 633 83
10, психолог.
Камен Ников Андонов, Ямбол, к/с Златен рог,
бл. 36, вх. Г, ап. 76, тел. 0889198363, психолог.
Мариана Иванова Генкова, Ямбол, ул. Дим.
Благоев, бл. 5, вх. Б, ап. 24, тел. 046/66 27 31,
0898790025, психолог.
Надка Милкова Динева, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 31, вх. А, ап. 21, сл. тел. 46/66 94 12,
0887951516, социална и съдебна психология.
Рени Любенова Иванчева, Плевен, к/с Сторгозия, бл. 12, вх. Б, ап. 16, тел. 064/68 50 88, моб.
тел. 0886 556 536 и 0899 066 306, психолог.
Албена Миткова Казанджиева, Ямбол, кв.
Зорница, бл. 2, вх. Г, ап. 16, сл. тел. 046/66 27 65,
моб. тел. 0899382368, психолог.
Иван Денчев Иванов, Ямбол, к/с Бенковски,
бл. 22, вх. Ж, ап. 8, тел. 046/64 17 01, моб. тел.
0887603100, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Николова Пенчева, Ямбол, ул. Независима България 34А, тел. 046/66-21-94, 0887322856,
бюджетно счетоводство.
Асен Димитров Янков, Ямбол, к/с Зорница,
бл. 3, вх. Б, ап. 11, тел. 046/4 40 29, счетоводна
отчетност, експерт-счетоводител.
Господин Георгиев Александров, Ямбол, ул.
Цар Освободител 3, тел. 046/2 27-24, икономика.
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Димитрина Георгиева Иванова, Ямбол, к/с
Зорница 4, вх. В, ап. 39, тел. 046/4-27-63, счетоводна отчетност.
Димитринка Николова Кабакова, Ямбол, ул.
Цар Иван Александър 7, вх. В, ап. 63, тел. 046/6663-49, 0898567697, икономист-счетоводител.
Димитър Димов Михалев, Ямбол, к/с Диана,
бл. 2, вх. В, ап. 49, тел. 046/4-62-05, икономика
на търговията.
Илия Крумов Прокопев, Ямбол, к/с Диана,
бл. 10, вх. А, ап. 15, тел. 046/64-98-31, счетоводна
отчетност.
Мими Русева Лозанова, Ямбол, ул. Анка
Александрова 14, тел. 046/62-54-88, 0878625488,
икономист-счетоводител.
Румяна Стоянова Чобанова, Ямбол, ул. Преслав
128а, тел. 046/3-80-38, 0887478911, икономист-счетоводител.
Снежанка Иванова Стоянова, Ямбол, ул. Крали
Марко 29А, тел. 046/63-62-90, 0887648396, счетоводна отчетност.
Светлана Николова Димитрова, Ямбол, ж.к.
Хале, бл. 10, вх. Г, ап. 47, тел. 0885879232, 0899868195,
образование – висше, степен – бакалавър, специалност: счетоводство и контрол, квалификация:
икономист, месторабота „ЕВН България ЕР“ – АД,
КЕЦ, Ямбол, длъжност – технически сътрудник,
трудов стаж – 14 г.
Христо Иванов Христов, Ямбол, ж.к. Златен
рог 13, вх. Б, ап. 31, тел. 046/2-80-51, счетоводител-икономист.
Донка Иванова Мартинова, Ямбол, ж.к. Диана,
бл. 21, вх. А, ап. 18, тел. 046/5-22-73, 66-17-59,
икономика и управление на промишлеността.
Николинка Вълкова Русева, Ямбол, ул. Петко
Р. Славейков 61, тел. 046/62-98-55, 0895298126,
счетоводство и контрол.
Желязко Динков Желязков, Ямбол, ж.к. Диана,
бл. 23, вх. Г, ап. 70, тел. 046/4-19-10, 0889 366734,
счетоводна отчетност.
Анна Димитрова Даданска, Ямбол, ул. Страхил
29, вх. А, тел. 046/22-84-82, данъчна и митническа
администрация.
Васил Димитров Господинов, Ямбол, ж.к. Диана, бл. 23, вх. Б, ап. 31, тел. 046/64-18-48, 0898
245283, образование – висше, степен – магистър,
специалност: застраховане и социално дело с
професионална квалификация икономист-застраховател, трудов стаж – 9 г.
Саркис Ховсеп Дзахигян, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 40, вх. А, ап. 4, тел. 046/3-82-00, 66-35-75,
икономика на промишлеността.
Васил Йорданов Карасъбев, Ямбол, к/с Георги
Бенковски, бл. 16, вх. Б, ап. 55, тел. 046/4-20-86,
счетоводна отчетност.
Станко Христов Станков, Тополовград, ул.
Васил Левски 20, тел. 0470/38-51, 048 795990,
аграрикономист.
Иванка Михова Тончева-Георгиева, Ямбол, ул.
Жеко Андреев 37, тел. 046/3-66-73, счетоводство
и контрол.
Мария Николова Николова, Тополовград, ул.
Тракия 6А, счетоводна отчетност.
Никола Иванов Николов, Тополовград, ул.
Тракия 6А, тел. 0470/28-66, 0888179112, счетоводна
отчетност.
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Койчо Стефанов Златинов, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 6, вх. А, ап. 8, тел. 046/2-24-18.
Вяра Богомилова Арабаджиева, Ямбол, ул.
Димитър Благоев 18, вх. Б, ап. 45, тел. 046/352
93, 0899807604, икономист по обработка на данни,
лицензиран оценител на държавни и общински
предприятия.
Пламен Делчев Делчев, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 90, ап. 15, тел. 46/641415, 0885284751, икономист,
оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, недвижими имоти и земеделски земи.
Станимира Начева Топалова, Ямбол, ул. Бунар
Хисар 18, тел. 046/64 81 52, моб. тел. 0896 353 111,
счетоводна отчетност.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул.
Иларион Макариополски 2, тел. 0379 7 20 80, моб.
тел. 0878 909 592, икономист-счетоводител.
Марина Великова Христова, Ямбол, к/с Зорница
2, вх. А, ап. 28, моб. тел. 0885 602 609, икономистсчетоводител.
Галина Цонева Христова, Ямбол, к/с Възраждане 43, вх. Д, ап. 3, тел. 046/66 36 60, моб. тел.
0898413025, икономист.
Стоян Иванов Иванов, Ямбол, ул. Граф Игнатиев 6, вх. Б, ап. 42, тел. 046/66 50 10, 66 43 63,
моб. тел. 0886798941, икономист.
Иван Минчев Кунев, Ямбол, ул. Хан Тервел
40-А-20, тел. 046/66 36 60, 63 62 34, моб. тел.
0896485505, икономист.
Ваня Димитрова Чомакова, Ямбол, ул. Търговска 34, вх. А, ап. 1, 0884362231.
Стефка Петрова Коналиева, Ямбол, ул. Лом
4, тел. 046/62 61 86, моб. тел. 0887604069, икономист-счетоводител.
Димчо Господинов Димов, Ямбол, ул. Димитър
Благоев, бл. 19, вх. Г, ап. 127, тел. 046/63 17 90,
специалист-икономист в търговията, сертификат
за съд. -счетоводен експерт по финанси, отчетност
и контрол.
Роска Василева Стойкова, Стралджа, област
Ямбол, ул. Христо Ботев 12, счетоводство и контрол.
Лиляна Димитрова Драгиева, София, кв. Иван
Вазов, ул. Бурел 66-68, ап. 11, тел. 02/9402478, моб.
тел. 0886 31 67 22, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Милчо Гочев Димитров, Ямбол, ул. Крали
Марко 82, вх. Г, ап. 173, тел. 046/664855, 0888
493065, машинен инженер, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Генка Иванова Киркова, Ямбол, ул. Димитър
Благоев, бл. 8, вх. В, ап. 10, тел. 046/62 33 52,
моб. тел. 0887695327.
Атанас Стоянов Костов, Елхово, област Ямбол,
ул. Момина сълза 6, тел. 28 39, моб. тел. 0887928291.
Галина Господинова Тенева, Ямбол, ж.к. Хале,
бл. 5, вх. А, ет. 4, ап. 11, 0884 464632, образование – висше, степен – бакалавър, специалност:
финанси, квалификация: икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи.
Йорданка Митева Касидова, Ямбол, ул. Хан
Тервел 40, вх. А, ет. 3, ап. 12, 0898453562, образование – висше, степен – бакалавър, специалност:
финанси, квалификация: икономист, допълнителна
професионална квалификация – вещо лице по
специалност съдебни експертизи.
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Диан Сухел Кайали, Ямбол, ул. Г. С. Раковски
36, вх. Б, ап. 10, тел. 046/666610, 0888 933 811,
образование – висше, степен – магистър, специалност: счетоводство и контрол, квалификация:
счетоводство и контрол, икономист.
Диньо Стоилов Сарайдаров, Ямбол, ул. Николай
Петрини 3 А, тел. 046/631245, 0899 017362, 0897
872014, икономист, счетоводител.
Красимир Петров Лозанов, Ямбол, ул. Анка
Александрова 14, тел. 046/625488, 046/662053, 0888
264766, икономист-финансист.
Недко Иванов Ангелов, Ямбол, ж.к. Диана,
бл. 7, вх. Б, ап. 45, 0886 089843, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Стоянка Димитрова Бончева, Елхово, област
Ямбол, ул. Георги Попов 16, тел. 0478/83130,
046/684203, 0884 260619, счетоводство и контрол,
съдебно-счетоводен експерт.
Инж. Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889
817989, образование – висше, степен – магистър,
специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на селското стопанство, автомобилния
транспорт и строителството.
Бою Иванов Боев, Ямбол, к/с Възраждане
44, вх. Е, ет. 1, ап. 1, тел. 046/664226, моб. тел.
0885193530, 0878993792, образование – висше, специалност: счетоводна отчетност, квалификация:
икономист-счетоводител, допълнителна квалификация: организация и методология на счетоводната
отчетност; специалист по индустриални отношения,
експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти,
месторабота – кооперация „Ямболска Популярна
каса“, заемана длъжност – председател, трудов
стаж – 30 г.
Ангел Георгиев Тепсизов, Ямбол, ул. Добруджа 21, тел. 046/66 60 10, моб. тел. 0886111000,
образование – висше, специалност: счетоводство
и контрол, квалификация – икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност, месторабота „Контрол“ – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – помощник-управител, трудов стаж – 18 г.
Кета Ангелова Дечева, Бургас, ул. Борис
Дрангов 7, тел. 056/849209, моб. тел. 0878262711,
образование – висше, степен – магистър, специалност: стокознание, квалификация – стоковед,
следдипломна квалификация: съдебно-счетоводни
експертизи и експерт – проверител на измами,
трудов стаж – 11 г.
Десислава Николова Добрева, Ямбол, ул. Серес
16, тел. 0878784384, образование – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация:
икономист-счетоводител, трудов стаж – 5 години
и 6 месеца.
Красимир Димов Грозев, Свиленград, ул. Отец
Паисий 8А, тел. 037971112, моб. тел. 0888930400,
образование – висше, степен – магистър, специалност: организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по
транспорта, следдипломна квалификация – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения,
активи, практикуващ свободна професия, трудов
стаж – 7 години и 4 месеца.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Димитър Славов Керемидчиев, Ямбол, ул.
Балатон 2, тел. 046/66-91-51, инженер, промишлено
и гражданско строителство.
Инж. Живко Донев Желязков, Ямбол, ул. Крали Марко, бл. 31, вх. Б, ап. 43, тел. 046/3-18-36,
2-44-40, 0898 952 113, инженер по транспортно и
пътно строителство.
Инж. Иван Илиев Банев, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 41, вх. Г, ап. 67, тел. 046/66-13-05,
0898647285, инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Инж. Николина Нейчева Манолова, Ямбол, ул.
Кабиле 40, вх. В, ап. 58, тел. 046/62-58-13, 66-41-45,
0887 619701, инженер, промишлено и гражданско
строителство.
Инж. Фиданка Георгиева Дженкова, Ямбол, к/с
Възраждане, бл. 29, вх. А, ап. 3, тел. 046/66-43-27,
0887387105, инженер, промишлено и гражданско
строителство.
Стоянка Василева Лазарова, Ямбол, к/с Зорница, бл. 2, вх. В, ап. 105, тел. 046/4-54-46, техник,
озеленяване на населени места.
Димитрина Желязкова Вълчанова, с. Стара река,
община Тунджа, област Ямбол, тел. 04713/295, моб.
тел. 0885335094, техник по водно строителство.
Инж. Валентина Борисова Илиева-Димова,
Ямбол, ул. Христо Смирненски 4 А, тел. 046/6615-60, 0897435200, инженер, земеустройство.
Инж. Бранимира Тодорова Тодорова, Ямбол,
ул. Хан Крум 21, ап. 6, тел. 046/4-06-20, инженер,
земеустройство.
Инж. Сашо Божилов Трифонов, Ямбол, ул.
Търговска 56, вх. Б, ап. 11, тел. 046/62 59 25.
Марийка Лазарова Воденичарова, Ямбол,
ул. Георги Дражев 3, вх. А, ап. 10, тел. 66 62 64,
0897801545, техник, строителство и архитектура.
Жанка Димова Михайлова-Колева, Ямбол,
ул. Цар Иван Александър 7, вх. Г, ап. 76, тел.
046/66 42 96, 0888 697 417, техник, строителство
и архитектура.
Станка Панайотова Дженева-Динева, Ямбол,
ул. Ат. Кратунов 2, вх. В, ап. 27, тел. 046/62 13
56, 0888 301788, 0885 300336, техник, строителство
и архитектура.
Инж. Людмил Манолов Манолов, Ямбол, ул. Г.
Дражев 3, вх. А, ап. 4, тел. 046/62 34 17, инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Инж. Мария Петрова Шуманова, Ямбол, ул.
Пети януари 26, вх. А, тел. 046/63 39 01, 0888973091,
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Инж. Павлина Костова Колева, Ямбол, ул. Д.
Благоев 19, вх. В, ап. 96, тел. 046/62 15 66, инженер, промишлено и гражданско строителство.
Арх. Веселка Велиславова Ангелова, Ямбол, ул.
Бели Дрин 6, тел. 046/66 6130, 0888337886, архитект.
Атанаска Димитрова Димитрова, с. Козарево,
община Тунджа, област Ямбол, ул. Г. Дражев 6,
тел. 0897 371710, строителен техник по геодезия,
фотограметрия, земеустройство и картография.
Инж. Мария Димитрова Златева, Ямбол, ул.
Търговска 58, вх. В, ап. 19, тел. 046/62-02-55,
0886829000, инженер, геодезия, фотограметрия и
картография.
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Ганка Иванова Чобанова, Ямбол, к/с Хале,
бл. 4, вх. Д, ап. 12, тел. 046/4-95-40, 68-13-27, 0898
435825, техник, геодезия и картография.
Недка Стефанова Донева, Ямбол, ул. Странджа
52, тел. 046/3-51-01, 68-13-27, 0898 962730, техник,
геодезия и картография.
Инж. Стоянка Стоянова Проданова, Ямбол,
ул. Бели Дрин 11, вх. В, ап. 55, тел. 046/5-37-52,
66-15-99, инженер, транспортно и железопътно
строителство.
Иванка Костадинова Джамбазова, Ямбол, ул.
Битоля 23, тел. 046/3-95-06, 26-00-257, техник,
геодезия и картография.
Инж. Мария Бонева Петрова, Ямбол, ул. Димитър Благоев 11, вх. А, ап. 5, тел. 046/3-57-09, 2600-228, инженер, хидромелиоративно строителство.
Инж. Димитър Иванов Андреев, Ямбол, ул.
Хан Крум 2, вх. А, ап. 5, пл. Освобождение 7,
офис 602, тел. 0889218675, 0889 567663, инженер,
земеустройство.
Милка Иванова Стаматова, Ямбол, ул. Търговска 34, вх. Е, ап. 101, тел. 046/2-10-77, 0887 660037,
организация на производството и управление на
строителството.
Инж. Елена Димова Лъскова, Ямбол, к/с Георги
Бенковски, бл. 7, вх. В, ап. 9, пл. Освобождение 7,
ет. 3, стая 4, тел. 046/66-39-58, 0887 707 486, инженер, земеустройство.
Инж. Валентин Георгиев Симеонов, Ямбол,
к/с Хале, бл. 8, вх. М, ап. 248, пл. Освобождение
7, офис 609, тел. 046/66-19-22, 0896 646 171, инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Инж. Димитринка Павлова Петкова, Ямбол, ул.
Раковски, бл. 5, ап. 15, тел. 046/2-45-09, 66-34-69,
инженер-земеустроител.
Инж. Велика Георгиева Филчева, Ямбол, ул.
Граф Игнатиев 70, вх. Б, ап. 44, тел. 046/4 70 10,
0887153165, 048824866, земеустройство и геодезия,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Инж. Мирослав Георгиев Минев, Ямбол, ул.
Малко Търново 7, вх. А, ап. 8, тел. 0888 806506,
машинен инженер, ДВГ, теория и конструкция
на автомобила.
Пейо Генчев Даскалов, Ямбол, к/с Диана, бл. 12,
вх. В, ап. 52, тел. 046/648366, моб. тел. 0887873178,
ДВГ и автомобили, автотехническа експертиза,
месторабота – община Ямбол, длъжност – главен
специалист „Транспорт“.
Инж. Станчо Колев Станчев, Ямбол, ул. Цар
Иван Александър 7, вх. Г, ап. 82, тел. 046/666340,
0888 973979, машинен инженер, автотехнически
експертизи, оценка на машини и съоражения,
ДВГ, автомобили и земеделска техника.
Инж. Стойко Христов Пехливанов, Ямбол, к/с
Възраждане, бл. 58, вх. В, ап. 18, тел. 046/664365,
046/627903, 0888 536088, 0896382250, образование – висше, степен – магистър, специалност:
машиностроене, квалификация: машинен инженер с педагогическа специалност, автоекспертоценител, автотехническа експертиза, оценка на
машини и съоражения, месторабота – „ЗД Бул
Инс“ – АД, клон Ямбол, длъжност – управител,
трудов стаж – 7 години.
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Инж. Севдалин Димитров Дяков, Ямбол, ул.
Кабиле 38, вх. А, ап. 18, тел. 046/62-49-06, моб. тел.
0896935082, образование – висше, степен – магистър, специалност: транспорт и енергетика,
квалификация: машинен инженер, автоексперт,
автотехническа експертиза.
Инж. Деян Йорданов Атанасов, Ямбол, ул.
Димитър Благоев, бл. 19, вх. Д, ап. 140, тел.
046/63-87-80, 0878 639615, образование – висше,
степен – магистър, специалност: транспорт и
енергетика, квалификация: машинен инженер с
педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, месторабота – ЕТ
„Джордаш – Деян Атанасов“, трудов стаж – 6
години и 6 месеца.
Инж. Дикран Бохос Бохосян, Ямбол, к/с Златен
рог, бл. 10, вх. Г, ап. 70, тел. 046/62-02-12, 0898
507749, образование – висше, степен – магистър,
специалност: транспортна техника и технологии,
квалификация: машинен инженер, автотехническа
експертиза, месторабота – Регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ – Ямбол, заемана
длъжност – директор на регионална дирекция,
трудов стаж – 11 години.
Инж. Христо Георгиев Георгиев, Ямбол, ул.
Българка 9, тел. 046/3-81-68, 088888 957582, машинен инженер, транспорт и енергетика.
Н. с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
ул. Д-р Басанович 13, ап. 201, тел. 052/383466, 0898
348374, машинен инженер, транспорт и енергетика.
Инж. Атанас Петров Атанасов, Ямбол, ул. Тунджа 2, вх. Б, ап. 8, тел. 046/3-50-20, 0898 495542,
инженер ДВГ.
Доц. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков,
Сливен, к/с Дружба, бл. 27, вх. Б, ап. 3, тел. 044/7
31 39, 044/66 77-09, 231349, инженер, хидравлични
машини и средства за автоматика.
Инж. Георги Ламбов Георгиев, Ямбол, ул. Жеко
Андреев 37, тел. 046/3-66-73, инженер, технология
и организация на автомобилните превози.
Инж. Иван Неделчев Георгиев, Ямбол, ул. Търговска 58, вх. А, ап. 5, тел. 046/2-39-38, машинен
инженер, автоексперт.
Пламен Михов Петков, Ямбол, ул. Ат. Кратунов,
бл. 2, вх. А, ап. 2, тел. 046/62 65 67, 0885233301,
съдебно-технически и автотехнически експертизи.
Инж. Иван Драганов Пехливанов, Ямбол, ул.
Св. Георги 14, тел. 046/66 52 06, 0897217037, автотехнически експертизи и оценка щети и МПС.
Инж. Вълко Димитров Вълков, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 1, вх. А, ап. 10, тел. 2 82 11, 0888611490,
инженер, двигатели с вътрешно горене.
Димитър Георгиев Георгиев, Ямбол, ул. Панагюрище 12, автоексперт.
Инж. Михаил Колев Михайлов, Ямбол, к/с
Диана 8, вх. Б, ап. 45, тел. 046/4-68-66, 0888 809252,
машинен инженер, транспорт и енергетика.
Инж. Здравко Петров Петров, Ямбол, к/с
Възраждане, бл. 35, вх. Б, ап. 2, тел. 046/3-73-10,
66-43-29, 0887 731185, инженер по селскостопанска
техника.
Инж. Митко Кирилов Краев, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 39, вх. Б, ап. 10, тел. 046/66-25-71, 0889
817989, образование – висше, степен – магистър,
специалност: финанси и селскостопанска техника,
квалификация: икономист и машинен инженер,
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лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на селското стопанство, автомобилния
транспорт и строителството.
Деян Михайлов Донев, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 51, вх. В, ап. 3, тел. 046/2-21-59, инженер,
експлоатация на флота и пристанищата.
Инж. Кольо Радев Колев, Ямбол, ул. Струга 7,
тел. 046/3-31-60, инженер, технология на машиностроенето и металите.
Инж. Ангел Димитров Ангелов, Ямбол, ул.
Кабиле 36, вх. В, ап. 7, тел. 046/3-19-48, инженер,
експлоатация на железопътния транспорт.
Инж. Стоян Илиев Банев, Ямбол, ул. Тракия
27, Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 56, вх. А, ап. 23,
тел. 046/66-13-05, 0898 582839, инженер, технология
на машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини и съоражения.
Инж. Мариана Генчева Атанасова, Ямбол, ул.
Преслав 20, тел. 046/2 54-24, 66-42-25, машинен
инженер, технология на минното производство.
Инж. Цветанка Димитрова Йорданова, Ямбол,
ул. Стара планина 1, вх. Г, ап. 66, тел. 046/6342-29, 0886 326 176, инженер, хидромелиоративно
строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи.
Инж. Стефан Киров Балъкчиев, Ямбол, ул.
Шипка 75, тел. 046/2-10-30, 0889129720, инженер,
технология на металите, металообработващи
машини.
Никола Илиев Гергов, Ямбол, ж.к. Бенковски,
бл. 21, вх. Г, ап. 2, тел. 66 44 73, 0898 241013, технически експертизи.
Мария Андонова Стоянова, Ямбол, ж.к. Бенковски, бл. 21, вх. Г, ап. 2, тел. 66 44 73, 0899 194
182, технически проблеми.
Мариана Генчева Атанасова, Ямбол, ул. Преслав
20, тел. 046/62 54 24, инженер по технология на
минното производство.
Инж. Димитър Борисов Стоянов, Ямбол, к/с
Възраждане 43, вх. А, ап. 6, тел. 046/62-39-29, 0888
476471, електроинженер, ел. машини и апарати.
Инж. Соня Възкресенова Русева, Ямбол, ул.
Йордан Йовков 28, ап. 18, тел. 046/3-87-97, електроинженер, ел. машини и апарати.
Инж. Вълчо Петров Вълчев, Ямбол, к/с Зорница, бл. 2, вх. Е, ап. 71, тел. 046/4-29-39, инженер,
електротехника.
Инж. Невенка Добринова Люцканова, Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 82, вх. Б, ап. 21, тел. 46/66-26-11,
0888957338, инженер по електроника и автоматика.
Инж. Антон Димитров Балтаджиев, Ямбол, ул.
Граф Игнатиев 64, вх. Д, ап. 108, тел. 046/4-98-20,
0888 471132, електроинженер, електрификация на
селското стопанство.
Веселина Георгиева Георгиева, Ямбол, ул.
Феризович 5, ап. 2, тел. 0898740332, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пламен Илиев Василев, тел. 046/646 207, 0887
649793, пожаротехническа експертиза.
Йордан Георгиев Събев, тел. 46/646 215, пожаротехническа експертиза.
Димитър Борисов Долапчиев, тел. 0898 794623,
пожаротехническа експертиза.

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Ангел Колев Попов, Ямбол, к/с Диана, бл. 20,
вх. В, ап. 46, тел. 046/64 48 70, моб. тел. 0896889408,
инженер по противопожарна техника и безопасност.
Димитър Димитров Кънев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 72, вх. А, ап. 14, моб. тел. 0888776495,
образование – висше, специалност: далекосъобщителна техника, квалификация: електроинженер,
съдебно-пожаротехническа експертиза.
Инж. Атанас Иванов Димов, Ямбол, ул. Христо
Смирненски 4А, 0898 634582, инженер, строителство
и архитектура, горско стопанство.
Инж. Константин Станчев Недев, Ямбол, ул.
Козлодуй 20, инженер по горско стопанство.
Инж. Симеон Стоянов Симеонов, Ямбол, к/с
Златен рог 30, вх. Б ап. 25, тел. 046/2-47-11, инженер.
Инж. Николай Колев Делев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 64, вх. А, ап. 22, тел. 046/4 52 52,
0886531010, инженер по горско стопанство, лицензиран оценител на земи и гори от горския фонд.
Инж. Марлена Серафимова Серафимова,
Ямбол, ж.к. Диана, бл. 1, вх. А, ап. 18, адрес за
кореспонденция: Ямбол, пл. Освобождение 7,
офис 606, тел. 046/664124, 0888 466 254, строителен
инженер по транспортно строителство, профил
пътно строителство.
Свилена Георгиева Кехайова, Ямбол, ул.
Тунджа 9, ет. 1, ап. 2, тел. 046/622636, моб. тел.
0898451007, образование – висше, специалност:
изчислителна техника, квалификация: инженер по
електроника и автоматика, диплом за преквалификация: счетоводна отчетност с квалификация:
икономист – счетоводител, експерт-оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини и
съоръжения, месторабота – „Финансов център
Креди“ – ЕООД, Ямбол, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 11 години.
6. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит
Рилски 25, биохимик, ДНК анализ и идентификация.
Иванка Славчева Пакиданска, София, ул. Ч.
Мутафов 2А, ап. 34, тел. 02/98-85-311, 0887 302414,
текстилна техника.
7. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Иванка Стоева Йосифова, Ямбол, ул. Стефан
Караджа 25, вх. А, ап. 6, тел. 046/2-52-26, агроном-полевъд.
Мария Димова Лечева, Ямбол, ул. Елена Янкова
10, тел. 046/2-16-18, агроном-полевъд.
Дончо Петров Донев, Ямбол, ул. Димитър
Благоев 2, вх. Г, ап. 80, тел. 046/2-08-15, агрономполевъд.
Сийка Здравкова Душкова, Ямбол, к/с Златен рог, бл. 35, вх. В, ап. 45, инженер, агроном,
полевъдство.
Александър Балчев Балчев, Ямбол, к/с Златен
рог, бл. 33, вх. Б, ап. 25, тел. 046/3-14-47, агроном-полевъд.
Никола Колев Георгиев, Ямбол, ул. Руен,
бл. 4, вх. Б, ап. 20, тел. 046/63 72 06, агроном
лозароградинар.
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Станимир Иванов Марчев, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 42, вх. Б, ап. 3, тел. 046/66 42 25, моб.
тел. 0887 429 103, инженер агроном, лицензиран
оценител на земеделски земи.
8. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илия Илиев, археолог, тел. 046 662 736, моб.
тел. 0896 339 713.
Стефан Бакърджев, археолог (античност и
средновековие) и нумизматика, тел. 046 663 413,
моб. тел. 0889 168 748.
Динка Ангелова, етнография и история на българските земи ХV – ХIХ век (материална култура),
тел. 046 663 376, моб. тел. 0899 394 161.
Христина Женкова, история на българските
земи ХV – ХIХ век, тел. 046 663 416, моб. тел.
0889 766 397.
Христо Христов, етнография, тел. 0478 88 039,
моб. тел. 0888 090 030.
Димитрийка Стоянова, етнография, тел. 0478
88 039.
Добринка Костова, етнография, тел. 0478 88 039.
Добрина Берова, нова и най-нова история, тел.
046 663 402, моб. тел. 0898 79 58 49.
Мария Иванова, нова и най-нова история, тел.
046 663 411 и моб. тел. 0885 879 836.
Таня Косева, приложни изкуства, тел. 046 663
416 и моб. тел. 0887 124 163.
Дона Неделчева, живопис, графика и чуждестранно изкуство, тел. 661 010, моб. тел. 0896 959 057.
Ервант Гарбис Ованесян, Ямбол, ул. Александър
Стамболийски 17, вх. А, ап. 3, тел. 046/62-07-26,
0883 347980, бижутерия, технология на машиностроенето – студена обработка.
9. Клас „Други съдебни експертизи“
Н. с. I ст. д-р Елена Димитрова Гинева, Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 66, вх. В, ап. 67, тел. 046/4-6934, 66-17-59, 66-17-66, зооинженер.
Митко Тодоров Петев, Ямбол, ул. Хан Кубрат
8, ап. 1, тел. 046/2-75-41, 0899706686, зооинженер.
Стойчо Георгиев Здравков, Тополовград, ул.
Трети март 23, вх. Г, ап. 47, тел. 0470/44-84, зоотехника, техник-животновъд.
Ваня Радева Цачева, Ямбол, ул. Ген Заимов
4, вх. Б, ап. 10, магистър по социални дейности.
Ганка Георгиева Неделчева, Ямбол, ул. Преслав
23, ап. 4, тел. 046/3-74-57, турска филология.
Анна Любенова Грозева, Ямбол, ул. Добруджа
10, ап. 9, тел. 046/2-77-50, еколог, екологично моделиране и експертизи.
Татяна Александрова Иванова, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 76, вх. Д, ап. 93, тел. 046/4-49-24,
руски език и литература.
Иванка Христова Атанасова, Ямбол, ул. Ген.
Ковачев 1, правоспособен преводач, тълковник от
и на жестомимичен език.
Елена Мирчева Даскалова, Ямбол, к/с Диана,
бл. 12, вх. В, ап. 52, тел. 046/64-83-66, моб. тел.
0878541081, образование – висше, фармацевт, специалност: организация и икономика на аптечното
дело, месторабота – Регионален център по здравеопазване, длъжност – главен експерт и инспектор
наркотични вещества, трудов стаж – 35 г.
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Петя Стоянова Михайлова, Ямбол, к/с Зорница,
бл. 2, вх. В, ап. 78, тел. 046/64 55 18, моб. тел.
0898565032, преводач – руски език и английски език.
Красимир Иванов Кръстев, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев, бл. 60, вх. Г, ап. 85, тел. 0885 8529919,
специалност: физика и математика.
Елена Николова Георгиева, Ямбол, к/с Възраждане, бл. 48, вх. А, ап. 3, тел. 046/66 57 53, моб.
тел. 0877670779, образование – висше, специалност: предучилищна педагогика, квалификация:
детски учител.
Иван Тотев Иванов, Ямбол, ул. Йордан Йовков
28, ап. 21, тел. 0894999656, образование – висше,
специалност: зооинженерство, квалификация: зоо
инженер, месторабота – „ИАСРЖ“ – РД, Сливен,
звено Ямбол, длъжност – главен експерт, трудов
стаж – 29 години.
878
7. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 януари 2010 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
3278035
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
1945208
Инвестиции в ценни книжа
19286666
Всичко активи:
24509909
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7497006
Задължения към банки
4756940
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6998497
Задължения към други депозанти
375648
Депозит на управление „Банково“
4881818
Всичко пасиви:
24509909
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
В. Пауновска
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 януари 2010 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
28806
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 1427674
Дълготрайни материални и
нематериални активи
205903
Други активи
7063
Депозит в управление „Емисионно“
4881818
Всичко активи:
6551264
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2650494
Други пасиви
11340
Всичко задължения:
2661834
Основен капитал
20000
Резерви
3355980
Неразпределена печалба
513450
Всичко собствен капитал:
3889430
Всичко пасиви:
6551264
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
В. Пауновска
892
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92. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за хигиенни нужди. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда
водовземането – находище „Кюстендил“, област
Кюстендил, община Кюстендил, Кюстендил – № 39
от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за
водите. 3. Системите или съоръженията, чрез които
ще се реализира водовземането – каптиран естествен извор „Стар каптаж“. 4. Място на използване
на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния
класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): обект: хигиенна баня в кв.
Изток на територията на УПИ ІІІ в кв. 1в по плана на Кюстендил, община Кюстендил, ЕКАТТЕ
41112. 5. Проектните параметри на водовземането,
включително: а) количество на водите: разрешен
дебит: 0,3 л/сек; разрешен годишен воден обем:
9460,8 м 3/годишно; б) понижение на водното ниво:
експлоатационното водно ниво в каптиран естествен
извор „Стар каптаж“ да не се снижава под котата
на самоизлива +517,98 м, която да не се променя
през целия срок на действие на разрешителното.
6. Условия, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: 6.1. Да упражни
правото на водовземане от каптиран естествен
извор „Стар каптаж“ в обекта на водоснабдяване
не по-късно от една година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да
ползва минерална вода от каптиран естествен извор
„Стар каптаж“ единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода.
6.3. Да не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4.
Да не препятства ползването на минерална вода от
каптиран естествен извор „Стар каптаж“ по други
разрешени от министъра на околната среда и водите
водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за
водовземане за разрешения годишен воден обем,
като същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на
заплащане на таксата. 7. Заинтересуваните могат да
представят писмени възражения и предложения в
14-дневен срок от обявяването в Министерството на
околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
920
29. – Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна
собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за спорт, отдих и за хигиенни цели. 2.
Находище на минерална вода, от което се предвижда
водовземането – находище „София – Панчарево“,
област София, с. Панчарево – № 81 от приложение
№ 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира
водовземането – каптиран естествен извор „Тунела“.
4. Мястото на използване на водите, местността,
административно-териториалната и териториалната
единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
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единици – за всяко място на използване(ЕКАТТЕ):
обект: Спортно-развлекателен комплекс в УПИ
ІІ – за спортно-развлекателен комплекс в кв. 52
по плана на София, с. Панчарево, местност „Зона
за отдих“, София, район „Панчарево“, с. Панчарево, област София, ЕКАТТЕ 55419; 5. Проектните
параметри на водовземането, включително: а) количество на водите – разрешен дебит: 0,4 л/сек, от
който: 0,2 л/сек – за спорт и отдих; 0,2 л/сек – за
хигиенни цели (от 1 юни до 30 септември – 122
дни); разрешен годишен воден обем – 8415,4 м 3/
годишно, от които: 6307,2 м 3/годишно – за спорт и
отдих – 2108,2 м 3/годишно – за хигиенни цели (от
1 юни до 30 септември – 122 дни); б) понижение
на водното ниво: експлоатационното водно ниво в
каптиран естествен извор „Тунела“ да не се снижава под котата на самоизлива +599,15 м, която
да не се променя през целия срок на действие на
разрешителното. 6. Условия, при които би могло да
се предостави правото за използване на водите: 6.1.
Да упражни правото на водовземане от каптиран
естествен извор „Тунела“ в обекта на водоснабдяване
не по-късно от една година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да
ползва минерална вода от каптиран естествен извор
„Тунела“ единствено в посочения в разрешителното
обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3.
Да не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4.Да
не препятства ползването на минерална вода от
каптиран естествен извор „Тунела“ по други разрешени от министъра на околната среда и водите
водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за
водовземане за разрешения годишен воден обем,
като същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на
заплащане на таксата. 7. Заинтересованите могат да
представят писмени възражения и предложения в
14-дневен срок от обявяването в Министерството на
околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
921
22. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
обявява, че в Министерството на околната среда и
водите е постъпило заявление от Здравко Петров
Гючлиев – изпълнителен директор на „БРОСС
Холдинг“ – А Д, със седалище Варна, ЗПЗ, ул.
Перла 44, за откриване на процедура за издаване
на разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1 и 2
от Закона за водите и чл. 14, ал. 1 и 4 от Наредба
№ 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за
заустване на отпадъчни води във водни обекти и
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
(ДВ, бр. 66 от 2001 г.). Приемник на заустваните
отпадъчни води е повърхностен воден обект река
Дунав – ІІІ категория. Заустваните отпадъчни води
се генерират на площадката на „Предприятие за
технически аерозоли и строителни уплътнители“,
разположена в Промишлена зона „Запад“, Силистра, и формират смесен поток от незамърсени
дъждовни води, постъпващи в разделна дъждовна
канализация от покриви и бетонови настилки,
поток № 1 – дъждовни води от товаро-разтоварна
рампа след локално пречиствателно съоръжение,
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и поток № 2 – битово-фекални води след модулна
ПСОВ. Заустването се осъществява брегово чрез
колектор Ф 600 в точка с географски координати СШ
44°06'45,7", ИД 27°13'21,3", разположена в границите
на поземлен имот с идентификатор 66425.514.57 от
кадастралната карта на Силистра, местност ПЗ
„Запад“, ЕКАТТЕ 66425. Параметрите, при които
може се осъществи ползването на водния обект за
заустване, са: 1. Максимално разрешено годишно водно количество за заустване на поток № 1
Q=680 м 3/год. и за поток № 2 Q = 2500 м 3/год. 2.
Индивидуални емисионни ограничения за поток № 1:
активна реакция рН 6 – 9; неразтворени вещества
100 мг/дм 3; нефтопродукти 0,5 мг/дм 3. Срокът за
достигане на индивидуалните емисионни ограничения за поток № 1 е до 1 месец след въвеждане на
локалното пречиствателно съоръжение за водите
от товаро-разтоварна рампа в експлоатация, но не
по-късно от 1.ІV.2010 г. 3. Индивидуални емисионни
ограничения за поток № 2: активна реакция рН
6 – 9; неразтворени вещества – 35 мг/дм 3, БПК 5
25 мг/дм 3; ХПК 125 мг/дм 3. Срокът за достигане на
индивидуалните емисионни ограничения за поток
№ 2 е до 2 месеца след въвеждане в експлоатация на
модулната ПСОВ за пречистване на битово-фекалните води. 4. Условията, при които компетентният
орган може да предостави правото на ползване за
заустване, са: 4.1. Титулярят да изпълнява програма
за собствен мониторинг на количеството и качеството на отпадъчните води, отвеждани за заустване
по посочените в разрешителното показатели. 4.2.
Програмата за собствен мониторинг трябва да
бъде съгласувана с контролните органи в срок,
посочен в разрешителното. 4.3. Количеството на
заустваните отпадъчни води трябва да се измерва с
измервателно устройство, отговарящо на условията
на чл. 194а, ал. 1 от Закона за водите. 4.4. Титулярят да не допуска включване на други потоци
отпадъчни води в дъждовната канализация освен
нормираните поток № 1 и поток № 2. 4.5. Титулярят
да поддържа в изправност съоръженията в локалните
пречиствателни съоръжения и да води дневник за
тяхната експлоатация. 4.6. Титулярят да изгради и
поддържа в изправност общо 5 пункта за собствен
мониторинг – по един на вход и съответно по един
на изход за всяко пречиствателно съоръжение, както
и измерване на емисиите в последната ревизионна
шахта преди точката на заустване по показатели, за
които са определени ИЕО. 4.7. Утайките от локалните пречиствателни съоръжения да се третират в
съответствие с изискванията на Закона за управ
ление на отпадъците. 4.8. Титулярят да съхранява
резултатите от провеждания собствен мониторинг
по реда на чл. 174 от Закона за водите. 4.9. На основание чл. 194 от Закона за водите титулярят да
заплаща такса за предоставеното право на ползване
за заустване на отпадъчни води в размер, определен
в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 2, т. 5.3 от раздел
ІІ на Тарифа за таксите за правото на водоползване
и/или разрешено ползване на воден обект, приета с
ПМС № 154/28.VІІ.2000 г. (ДВ, бр. 65 от 2000 г.). На
основание чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите
заинтересуваните могат да възразят срещу издаване
на разрешителното или да предложат условия, при
които същото да бъде издадено с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси, в 14-дневен
срок от обявяването на съобщението. Мястото за
предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересуваните е Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
922
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83. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване
на воден обект за изграждане на съоръжение за
подземни води за питейно-битово водоснабдяване
и други цели. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще бъде изградено в горнокредния водоносен хоризонт, водно тяло BG2G00000К2034 – карстови
води н ВК2t сn-st – Бургаска вулканична, северно
и западно от Бургас, в УПИ № 51500.11.27, м. Бостанлъка, Несебър, община Несебър, област Бургас, ЕКАТТЕ 51500, при географски координати:
N – 42°43'25", и Е – 27°43'17". Проектни параметри
на използването: Дълбочина: 40.00 ± 5 м. Обсадна
колона: от стоманени тръби с диаметър ∅ 426 мм
в интервала 0,00 – 5,00 м. Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър ∅ 219 мм в
интервала 5,00 – 40,00 ± 5 м и гравийна засипка в
същия интервал. Водоприемна част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 20,00 м до 40.00 ± 5 м. Проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0,3 л/сек.
Проектен максимален дебит на водочерпене – 0,4 л/
сек. Проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 5,4 м. Дейности за проучване
на подземните води: описание на преминатите
разновидности по време на сондажните работи;
опитно водочерпене за определяне параметрите
на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с
проектния дебит и на 3 степени; извършване от
акредитирана лаборатория на пълен химичен, радио
логичен и микробиологичен анализ на разкритите
подземни води съгласно таблици А, Б, В и Г от
приложение № 1 от Наредба № 9 за изискванията
към качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, бул. Мария-Луиза 22.
923
30. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване
на воден обект за изграждане на съоръжение за
подземни води, предназначено за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в баремския водоносен хоризонт, водното тяло
BG1G0000K1b041 – карстови води в Русенската
формация, в ПИ № 020267, м. Зоната, с. Търновци,
община Силистра, област Силистра, ЕКАТТЕ 73729,
при географски координати на тръбния кладенец:
N – 43°58'40.5", и E – 26°44'25.2", и надморска височина – 82,0 м. Проектни параметри на използването:
Проектна дълбочина на тръбния кладенец: 160 м.
Кондукторна колона: от метални тръби с диаметър
∅ 377 мм в интервала от 0 м до 50 м и задтръбна
циментация в същия интервал. Експлоатационна
колона: от метални тръби и филтри с диаметър
∅ 273 мм в интервала от + 30 м до 130 м, с гравийна засипка в интервала 130,0 – 15,0 м и затръбна
циментация в интервала от 15,0 м до повърхността;
Водоприемна част (филтри): от метални тръби с
диаметър ∅ 273 мм в интервала от 100 м до 125 м и
открит ствол в интервала от 130,0 м до 160,0 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 3,2
л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 6,3 л/сек. Проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 30,0 м. Дейности за
проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане
на водна проба за оценка на актуалното състояние
на подземните води. Условия, при които ще се
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разреши изграждане на съоръжението: Не се разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване. Да се изпълнят
комплексни сондажно-геофизични изследвания за
изясняване на литоложкия строеж на водоносния
хоризонт. Писмени възражения и предложения от
заинтересуваните могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната
среда и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
924
55. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих; 2. Находище на
минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Вършец“, област Монтана, община
Вършец, Вършец – № 20 от приложение № 2 към
чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3. Системите или
съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – сондаж № 3; 4. Мястото на използване
на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място
на използване (ЕК АТТЕ): обект – Балнеоложки
хотел, на територията на УПИ ХІV-974, кв. 66 по
плана на гр. Вършец, община Вършец, ЕКАТТЕ
12961. 5. Проектните параметри на водовземането,
включително: а) количество на водите: разрешен
дебит: 0,3 л/сек; разрешен годишен воден обем:
9 460,8 м 3/годишно; б) понижение на водното ниво:
максимално допустимо понижение на водното ниво
в сондаж № 3 – S макс.доп. = 4 м до кота +382,73 м,
което да не се променя през целия срок на действие на разрешителното. 6. Условията, при които би
могло да се предостави правото за използване на
водите; 6.1. Да упражни правото на водовземане
от сондаж № 3 в обекта на водоснабдяване не покъсно от една година от началния срок на действие
на разрешителното, като не надвишава разрешения
дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от сондаж № 3 единствено в посочения
в разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти. 6.4. Да не препятства ползването
на минерална вода от сондаж № 3 по други разрешени от министъра на околната среда и водите
водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за
водовземане за разрешения годишен воден обем,
като същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на
заплащане на таксата. 7. Заинтересуваните могат да
представят писмени възражения и предложения в
14-дневен срок от обявяването в Министерството на
околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
925
13. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище на
минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Хисаря“, област Пловдив, община
Хисаря, Хисаря – № 93 от приложение № 2 към
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чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3. Системите или
съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – каптиран естествен извор „Чаир баня“.
4. Мястото на използване на водите, местността,
административно-териториалната и териториалната
единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ):
обект – хотелски комплекс в парцел „Балнеосанаториум на трудещите се селяни“, на територията на
поземлени имоти с номера 1032, 1037 и 3069 в кв.
36, по плана на гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, ЕКАТТЕ 77270. 5. Проектните параметри
на водовземането, включително: а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,2 л/сек; разрешен годишен воден обем: 6307,2 м 3/годишно; б) понижение
на водното ниво: експлоатационното водно ниво
в каптиран естествен извор „Чаир баня“ да не
се снижава под котата на самоизлива +334,01 м,
която да не се променя през целия срок на действие на разрешителното. 6. Условия, при които би
могло да се предостави правото за използване на
водите: 6.1. Да упражни правото на водовземане
от каптиран естествен извор „Чаир баня“ в обекта
на водоснабдяване не по-късно от една година от
началния срок на действие на разрешителното, като
не надвишава разрешения дебит и годишен воден
обем. 6.2. Да ползва минерална вода от каптиран
естествен извор „Чаир баня“ единствено в посочения
в разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на
минерална вода от каптиран естествен извор „Чаир
баня“ по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно
да заплаща такса за водовземане за разрешения
годишен воден обем, като същата се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата на
Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата.
7. Заинтересуваните могат да представят писмени
възражения и предложения в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда и
водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
926
34. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, разрешение за строеж № РС-7 от
22.І.2010 г. за обект: проект „България – Транзитни
пътища V“. ЛОТ 23Б – Рехабилитация на път, І етап
на строителство: IІ-62 „Дупница – Самоков“ от км
42+263 до км 59+071,66; ІІ-62 „Дупница – Самоков“
от км 62+921,62 до км 78+633. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
866
85. – Националната спортна академия „Васил Левски“ обявява конкурси за: асистенти по:
03.01.02 анатомия, хистология и цитология медицински, биологически, ветеринарномедицински
към катедра „Анатомия и биомеханика“, сектор
„Анатомия“ – един; 05.07.05 теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)
за нуждите на катедра „Футбол и тенис“, сектор
„Футбол“ – един, двата със срок 1 месец; доцент
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по 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура) – лека атлетика за нуждите
на катедра „Лека атлетика“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в общата канцелария на НСА „Васил Левски“,
Студентски град, ет. 1.
748
55. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурси за асистенти по:
02.10.05 технология на финия органичен и биохимичен синтез – един (по чл. 68); 02.10.15 химично
съпротивление на материалите и защита от корозия
(по отрасли) – един; 02.10.16 химична технология
на влакнестите материали – един; 02.19.01 техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника (по отрасли) – един, всички със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда А, ет. 2, стая 205, тел. 8163108.
767
57. – Специализираното висше у чилище по
библиотекознание и информационни технологии,
София, обявява конкурси за: професор по 02.21.07
автоматизирани системи за обработка на информация и управление; доценти по: 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информация
и управление – един; 05.10.01 теория на научната
информация – един, всичките със срок 3 месеца;
асистенти по: 02.21.07 автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един;
05.02.24 организация и управление извън сферата на
материалното производство (културно-историческо
наследство) – един, двата със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111,
тел. 970-85-83.
916
82. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурс за доцент по
05.08.04 изкуствознание и изобразително изкуство
(история на изкуството – световно изкуство от
древността до ХХ век) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, отдел „Управление на персонала“, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
858
1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: доцент по 05.02.21 организация и управление на производството за нуждите
на катедра „Бизнес и мениджмънт“; асистенти по:
02.01.49 автомобили, трактори и кари – един, за
катедра „Автомобили, трактори и кари“; 05.07.03
методика на обучението по музика – един, за катедра
„Български език, литература и изкуство“, всички със
срок 3 месеца; 03.01.20 психиатрия – един; 03.01.53
социална медицина и управление на здравеопазването и фармацията (здравни грижи) – един, за
нуждите на катедра „Кинезитерапия“ със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в отдел КНП, стая 324а,
тел. 082/888-455.
680
37. – Институтът за фолклор при БАН – София,
обявява конкурси за: научен сътрудник със срок 1
месец и старши научен сътрудник I ст. със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“ по
05.04.09 фолклористика за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 9793-011.
643
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49. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 01.03.25 структура, механични
и термични свойства на кондензираната материя
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 877-34-92.
644
48. – Геологическият институт „Страшимир
Димитров“ при БАН – София, обявява конкурси
за научни сътрудници по: 01.07.12 инженерна геология – един; 01.07.13 геология и проучване на полезни изкопаеми – един; 01.07.06 литология – един;
01.07.08 геотектоника – двама, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
24, тел. 872-35-63.
727
3. – Институтът по балканистика при БАН,
София, обявява конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.03.04 нова и най-нова обща история
за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
45, тел. 980-62-97.
857
83. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс за Катед
рата по обща и клинична патология за асистент
по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология за
нуждите на Централната лаборатория по клинична
патология към УМБАЛ „Александровска“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по обща и клинична патология, София, ул. Здраве 2, тел. 9230 839.
749
11. – Медицинск ият у ниверситет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.35 ото-риноларингология – един в сектор „ Ушни-носни-гърлени
болести“ за нуждите на клиниката по УНГ болести
на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕА Д, Плевен;
01.06.06 генетика – един в сектор „Медицинска
генетика“ за нуждите на Медико-диагностична
лаборатория по медицинска генетика на УМБАЛ
„Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен; 03.01.37 обща
хирургия – един в катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуждите на Клиника по хирургична
онкология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен, всички със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
1, ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884180.
860
10. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурси за: преподавател по 05.07.05 теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (включително методика на лечебната
физкултура) – един в сектор „Физическо възпитание
и спорт“; асистенти по: 01.06.00 биология – един в
Департамент за специализирано и езиково обучение;
01.05.00 химия – един в сектор „Химия“, всички
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, стая 103, тел. 064/884180.
859
211. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за асистент по 01.06.19 паразитология и хелминтология в катедра „Инфекциозни
болести, епидемиология, паразитология и тропическа
медицина“ – сектор „Епидемиология, паразитоло-
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гия и тропическа медицина“, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, стая 103, тел.
064/884-180.
861

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на Република
България, петчленен състав, първа колегия, призовава Пламен Владимиров Недялков с последен
адрес Варна, ул. Хан Кубрат 2, сега с неизвестен
адрес, и Димана Неделчева Златева с последен
адрес Варна, кв. Виница, м. Розмарин 151, сега с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 13.V.2010 г.
в 9 ч. в зала 1, като заинтересовани страни по
адм. д. № 10755/2009, заведено от Марин Жеков
Янков срещу молба за отмяна на определение
№ 10200/8.Х.2008 г. по адм. д. № 1356/2008 г. Заинтересуваните страни да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чал. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
958
Административният съд – Варна, на основание
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
кмета на Община Варна срещу Заповед № 260 от
8.V.2009 г. на изпълнителния директор на „Пристанище Варна“ – ЕАД, с която е наредено да се
преустанови достъпът на лица, занимаващи се с
риболов, в територията на пасажерския терминал
с прилежащите кейови стени, по повод на което
е образувано адм. дело № 3331/2009 по описа на
съда, ХХІV състав, насрочено за 8.ІІІ.2010 г. от 9 ч.,
което ще се проведе в сградата на съда във Варна,
ул. Никола Вапцаров 3А.
839
А дминистративният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
с ъ о бщ а в а , че е о б ра з у в а л а д м и н ис т рат и вно
дело № 29/2010 по жа лба на областни я у правител на област Монтана против Общинск и я
съвет – гр. Вършец, с което се оспорва Решение
№ 299 о т п ро токол № 287 о т 8.Х ІІ.20 09 г. на
Общинския съвет – гр. Вършец. Конституирани
страни по делото са: жалбоподател – областният
управител на Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Вършец. Административното дело е
насрочено за 24.ІІ.2010 г. в 14 ч.
838
Великотърновският районен съд, 6 състав, призовава Амело Крнийч с последен известен адрес
Велико Търново, ул. Хр. Ботев 46, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 2472/2009, заведено от
Ваня Петрова Рачева от Велико Търново, ул. Ил.
Драгостинов 5, вх. В, ет. 1, ап. 1, за увеличаване на
издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
837
Районният съд – гр. Гоце Делчев, уведомява
Енет Христова Пулева, че в съда има заведено гр.
д. № 1173/2009 по описа на съда със страни Катерина Борисова Бацалова, Любомира Костадинова
Милчалиева, Михаил Костадинов Милчалиев, Деян
Тимнев Запрев, Меглена Тимнева Запрева против
Върбанка Димитрова Григорова, Борислав Кръстев
Григоров, Магдалена Кръстева Митева, Снежанка
Иванова Пулева, Енет Христова Пулева, Любен
Христов Пулев с предмет на делото чл. 34 ЗС и
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чл. 341 и сл. ГПК. Исковата молба и приложенията
могат да бъдат получени в канцеларията на съда
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, като є указва, че в
едномесечен срок може да подаде писмен отговор,
който задължително трябва да съдържа: посочване
на съда, номера на делото, името и адреса, както и
на законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на иска;
становище по обстоятелствата, на които се основава
искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата,
на които те се основават; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора трябва да бъдат посочени
доказателствата и конкретните обстоятелства, които
ще се доказват с тях, както и да бъдат представени
всички писмени доказателства, с които разполага.
Трябва да бъдат представени преписи от отговора
с приложенията според броя на ищците. В случай
че не подаде писмен отговор в указания срок, не
вземе становище, не направи възражения, не оспори
истинността на представен документ, не посочи и
не представи писмени доказателства или не предяви
насрещен иск, инцидентен иск или не привлече за
участие в делото трето лице помагач и не предяви
обратен иск срещу третото лице, губи възможността
да направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства. С
писмена молба може да заяви желание да ползва
правна помощ, при необходимост и право за това.
960
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, призовава Исмаил Мустафов Салиев с последен адрес
област Разград, община Исперих, с. Духовец, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.ІІІ.2010 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 582/2009, заведено от Назми М. Мустафа, Хамдийе Гьобелоглу,
Мюневв Кочаноглу, Шюкрюйе Бахтънагюл, Азизе
Чакъроглу за връчване на съдебни книжа. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 51, ал. 4,
изр. 2 ГПК.
959
Казанлъшкият районен съд призовава Аптула Ахмедов Ибрямов с последен известен адрес
с. Крън, община Казанлък, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда да получи искова молба за делба
и приложенията към нея по образувано по искане
на Невена Михайлова Филипова, Хатидже Конялъ,
Мехмет Памук, гр. д. № 3114/2009 г., в канцеларията
на съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. След изтичане на срока, ако
призованият не се яви да получи книжата, съдът
ще му назначи особен представител.
836
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
90 състав, е образувал гр. д. № 7145/2009 по иск с
правно основание чл. 49 СК от Антоанета Здравкова Славчева срещу Михайло Владимирович
Орлов с последен адрес София, ул. Иван Шишман
2, ет. 1, ап. 1, като ответникът в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на
исковата молба, след като се запознае с исковата
молба и приложенията към нея, които се намират
в деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
835
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1802 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 401/2005 вписва промяна
за „Лукском“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Георги Иванов Славов и вписва като
такъв Коста Добрев Петков.
49103
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1800 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 726/2007 вписва промяна за
„Ник 2007“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес
на управление на дружеството: Велико Търново, ул.
Иларион Драгостинов 9, вх. В.
49104
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1773 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 68/2004 вписа промени за
„Демет“ – ООД: вписа като съдружници в дружеството Джемиле Ахмед Смаил, Хасан Реджебов
Кючукюмеров и Филип Русев Киров; дружеството
ще се управлява и представлява от Филип Русев
Киров.
49105
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1761 от
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 134/2006 вписва промяна за
„Цинкометал България“ – ООД: увеличава капитала
от 120 000 лв. на 270 000 лв.
49106
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1762 от
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1253/96 вписва промяна за
„Атлас“ – ООД: заличава като съдружници Димитър Христов Симов, Димитър Атанасов Христов и
Коста Атанасов Христов.
49107
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1732
от 1.ХI.2007 г. по ф. д. № 1119/97 вписва промяна
за „Стандарт паркет – 97“ – ООД: заличава като
съдружник Юксел Осман; вписва като съдружник
Сюлейман Селчук Барсбай.
49108
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1713
от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 27/2005 вписва промяна
за „Дия – газ“ – ЕООД: вписва като съдружник и
управител на дружеството Яна Петрова Христова;
променя фирмата на „Дия – газ“ – ООД; заличава
като управител Стойчо Христов Георгиев; вписва
нов адрес на управление: Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 21-А-1.
49109
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ обявява, че с определение № 90 от 2.ХI.2007 г. по ф. д. № 776/98
приема и прилага заверени годишни счетоводни
отчети за 2003, 2004, 2005 и 2006 г. на „Палиррия
България“ – ЕООД.
49110
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1809
от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 997/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ротира корпорейшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 16-А-6, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; комисионни, спедиционни, превозни,
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складови и лицензионни сделки; международен
транспорт; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външнотърговска
дейност и всякакви незабранени със закон услуги,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Диляна Костова Бъчварова
и Коста Иванов Бъчваров и се управлява и представлява от Диляна Костова Бъчварова.
49129
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1818 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1000/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Еко комерс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Котел, ул. Стара
планина 20, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; външнотърговска
дейност; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки; търговско представителство
и посредничество; рекламна дейност; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски и други
услуги, незабранени със закони и извършвани по
търговски начин; лизинг; транспортна дейност в
страната и в чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от съдружниците
Цветан Рафаилов Денев и Стефка Христова Денева
заедно и поотделно.
49130
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1838
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1008/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Асгор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Стоян Заимов 51-Б-4, с предмет на
дейност: търговия, внос и износ, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина; ресторантьорство, строителни и други услуги,
извършвани по търговски начин; международен
транспорт, транспорт в страната, международен
превоз на пътници и товари; превоз на горива,
транспорт на опасни материали, взривни вещества;
продажба на стоки от собствено производство в
страната и в чужбина; търговско представителство
и посредничество; спедиционни, складови, консигнационни и бартерни сделки; превозни сделки в
страната и в чужбина; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, проектантски услуги; покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; производство, изкупуване и
търговия със селскостопанска продукция, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Анка Стоянова Славчева-Бижева.
49131
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1795 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 991/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фууд трейд
къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Дивичково 30, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност;
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
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в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
международен транспорт; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки;
рекламна дейност; бизнес и финансови консултации; търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; предоставяне
на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други
услуги, незабранени от законодателството, които
ще се извършват по търговски начин; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Георги
Христов Петров.
49132
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1803
от 13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 996/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Агро – Нас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, бул. Банско шосе 29, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност;
търговия на едро и дребно; покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство и
търговия с всякаква селскостопанска продукция;
продажба на стоки от собствено производство;
международен транспорт; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки;
рекламна дейност; бизнес и финансови консултации; търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; предоставяне
на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги, незабранени
от законодателството, които ще се извършват по
търговски начин; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Атанас Митев Атанасов.
49133
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1796
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 992/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ваи
2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, бул. Цар Освободител 11, партер, с предмет
на дейност: външно- и външнотърговска дейност;
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
международен транспорт; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки;
рекламна дейност; бизнес и финансови консултации; търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; предоставяне
на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други
услуги, незабранени от законодателството, които
ще се извършват по търговски начин; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ангел
Стойчев Мануров.
49134
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1733 от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 959/2007 вписа еднолично

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

дружество с ограничена отговорност „Маньо Манев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Ген. Столетов 52, с предмет на дейност:
преработка, производство и продажба на изделия
от дървесина; покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство в страната и в чужбина; комисионни, превозни, складови и лицензионни сделки;
точиларски, рекламни или други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг; други дейности и услуги,
разрешени със закон; външнотърговска дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Маньо Стойков Манев.
49135

55. – Гаранционен фонд, София, на основание
чл. 311ж, т. 5 от Кодекса за застраховането обнародва:
Годишен финансов отчет за дейността на Обезпечителния фонд за 2009 г.
I. Отчет за доходите (приходите и разходите)
Сума в хиляди
лева

I.

ПРИХОДИ

1.

При ход и о т зас т ра ховат ел и
(чл. 311и, т. 3 и 4, Кодекс за
застраховането)

2.
3.
4.

II.

4069

1115

1408

219

106

33

2000

ОБЩО ПРИХОДИ

7583

1367

391

870

200

370

191

500

391

870

7192

497

РАЗХОДИ

ОБЩО РАЗХОДИ
III.

текуща пред
година, ходна
2009 г. година,
2008 г.

При ход и о т зас т ра ховат ел и
(чл. 311и, т. 1 и 2, Кодекс за
застраховането)
Финансови приходи (приходи
от лихви)
Др. прих. – чл. 311з, т. 5 във
връзка с пар. 146, ал. 2 ПЗР
ЗИД на КЗ

Разходи за дейността (изплатени гарантирани размери на
застрахователни вземания по
2.1.
з а д ъ л ж и т е л н а з а с т р а хо в к а
„Гражданска отговорност“ и
„Злополука“)
Разходи – изплатени суми на
потребители на Международ2.1.1.
на застрахователна компания
„Европа“ – АД
Разходи – изплатени суми на
2.1.2. потребители на застрахователна
компания „Хилдън“ – АД

Резултат от дейността на фонда

II.

1.
2.
3.

4.
5.

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съдържание
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Отчет за паричните потоци
Сума в хиляди
лева
Наименование на паричните текуща пред
потоци
година, ходна
2009 г. година,
2008 г.
Парични наличности в началото на годината
497
Парични постъпления от застрахователи
5477
1334
Парични плащания за гарантирани размери на застрахователни вземания
-391
-870
Др. пар. пост. – чл. 311з, т. 5
във връзка с пар. 146, ал. 2
ПЗР ЗИД на КЗ
2000
Парични потоци от финансовата дейност
106
33
Парични наличности в края
годината (1+2+3+4)
7689
497

Главен счетоводител: В. Лазарова
Изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Гаранционен фонд: Б. Михайлов
893

10. – Съвет ът на директорите на „Енергострой“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.III.2010 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Будапеща 100, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2009 г.; проект за решение: OСА
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2009 г.; 2. доклад на одитора за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2009 г.;
проект за решение: OСА взема решение за приемане
доклада на одитора за извършената проверка на
дейността на дружеството през 2009 г.; 3. приемане
на ГФО на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема ГФО на дружеството за 2009 г.;
4. приемане на предложение за разпределение на
печалбата за 2009 г.; проект за решение: ОСА взема
решение да не се разпределя печалбата за 2009 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОСА взема решение членовете на СД да бъдат
освободени от отговорност за дейността им през
2009 г.; 6. промяна в състава на СД; проект за решение: ОСА приема предложената от СД промяна
в състава на СД; 7. определяне възнаграждението
на членовете на СД; проект за решение: ОСА
взема решение да не се заплаща възнаграждение
на членовете на СД; 8. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за
решение: ОСА взема решение седалището и адресът на дружеството да не се променят; 9. доклад
на СД за текущото икономическо и финансово
състояние на дружеството и за необходимостта от
извършването на структурни промени и промени в
юридическия статус; обсъждане на необходимостта
от преобразуване на дружеств ото или започване
на други регламентирани със закона процедури,
изискуeми предвид финансовото състояние на дружеството; представяне на план за преобразуване
или оздравителен план; проект за решение: ОСА
приема доклада на СД за текущото икономическо и
финансово състояние на дружеството; 10. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение:
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ОСА взема решение капиталът на дружеството да не
се увеличава; 11. промяна в устава на дружеството;
проект за решение: ОСА приема предложените от
СД промени в устава на дружеството; 12. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на СД за
регистриран одитор на дружеството за 2009 г.; 13.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОСА ще се проведе на 29.III.2010 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Регистрирането на акционерите за участие в събранието
ще започне в 10,30 ч. в деня на събранието в седалището на дружеството: София, ул. Будапеща 100.
Пълномощниците на акционерите се легитимират
с лична карта и писмено пълномощно.
973
5. – Управите лни ят с ъве т на сдру жение с
нестопанска цел „Българска асоциация за декоративни птици“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София във
видеозалата на Национален музей „Земята и хората“ при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението съгласно разпоредбите на
действащия устав; 2. отчет за дейността на клуба за
периода 2005 – 2009 г.; 3. финансов отчет; 4. избор
на управителен съвет на сдружението, както и на
председател; 5. промяна в устава на сдружението;
6. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред при спазване
изискванията на закона.
936
10. – Управителният съвет на Националното
сдружение на цветарите, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.ІІІ.2010 г. в
17 ч. на адрес: София, ж.к. Стефан Караджа, бул.
Владимир Вазов 112, супермаркет между бл. 33 и 34,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетите за
дейността и годишните финансови отчети за 2007 г.
и 2008 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3.
промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 4. промяна на състава на управителния
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му.
641
18. – Управителният съвет на асоциация „Детско
сърце“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 24.ІV.2010 г. в 10 ч.
в залата на Националната кардиологична болница – София, ул. Коньовица 65, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за 2008/2009 г.; 2. финансов
отчет.; 3. разни. Регистрацията на участниците ще
започне в 9 ч. на мястото на събранието.
723
17. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел за общественополезна дейност „Българска федерация на радиолюбителите“(БФРЛ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание (отчетно-изборна конференция) на
членовете на сдружението на 24.ІV.2010 г. в 9,30 ч. в
София, ул. Христо Белчев 21 (Дом на военноинвалидите и пострадалите от войните), зала на ет. 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФРЛ
за периода 2006 г. – 2009 г.; 2. отчет на контролния
съвет на БФРЛ; 3. приемане на бюджета и насоки
за дейността на БФРЛ за периода 2010 г. – 2013 г.;
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4. изменение на устава на БФРЛ; 5.избор на нови
председател, управителен и контролен съвет на
БФРЛ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
765
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Жени за европейско развитие на България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 25.ІІІ.2010 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в София, район
„Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 86, бл. 38, вх. А,
ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. изменения и
допълнения на устава на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет на сдружението.
849
3. – Управителният съвет на Спортен клуб „Зимния“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява всички членове на клуба, че на 25.ІІІ.2010 г.
в 19 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 86, ще се
проведе общо събрание на клуба при следния дневен
ред: 1. освобождаване на председателя на УС; 2.
освобождаване на Евгени Александров Иванов като
член на УС; 3. избиране на нови членове на УС; 4.
избиране на нов председател на УС; 5. промяна на
устава. Всички материали ще са на разположение
на членовете на клуба в седалището на сдружението – София, бул. Симеоновско шосе 86.
855
5. – Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство при 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.ІІІ.2010 г. в 18,30 ч. в сградата на
134 СОУ „Димчо Дебелянов“ – София, ул. Пиротска
78, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УН през 2009 г.; 2. финансов отчет; 3. промени
в устава на УН; 4. попълване на състава на съвета
на настоятелите; 5. разни.
909
12. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на СК „Черно
море – Бриз“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 30.ІІІ.2010 г.
в 17 ч. във Варна, Гребно-ветроходна база „Бриз“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
848
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство – Ентусиасти“ при ПМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.ІІІ.2010 г. в 10 ч. във Враца, бул. Демокрация
18, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за периода 2004 – 2009 г.; 2. избор
на нови членове на управителния съвет; 3. избор
на председател на училищното настоятелство; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
851
12. – Управителният съвет на Училищно настоя
телство „Отец Паисий“, гр. Куклен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена инициатива свиква
общо събрание на 23.ІІІ.2010 г. в 18,30 ч. в сградата
на училище „Отец Паисий“, ет. 2, учителски кабинет,
гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски 52, при
следния дневен ред: 1. годишен отчет за 2009 г.; 2.
отчет за дейността на настоятелството за периода
януари – март 2010 г.; 3. избор на нов съвет на настоятелите; 4. промени в устава на настоятелството;
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5. прием на нови членове; 6. други. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
721
2. – Управителният съвет на Националното
сдружение на хора, страдащи от хронична миелогенна левкемия – ХМЛ, Ловеч, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 20.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в Ловеч, кв. Вароша, в
заседателната зала на хотел „Лиани“ при следния
дневен ред: 1. промени в устава, седалището и
адреса на управление на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложението за промяна
в устава на сдружението, седалището и адреса му
на управление; 2. избор на нов УС на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Членовете на сдружението представят своите поименни
удостоверения, както и документ за самоличност,
а упълномощените – и писмено пълномощно. Материалите по дневния ред съобразно направените
предложения са на разположение на членовете в
офиса на дружеството.
805
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Риболовен клуб Булит – 2000“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 26.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Драговец 2, при следния дневен ред:
1. промяна на чл. 15 от устава на сдружението; 2.
избор на нови членове на управителния съвет и
отбелязването им в устава на сдружението. Поканват
се да присъстват всички членове на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
846
10. – Съветът на настоятелите на сдружение с
общественополезна дейност „Училищно настоятелство Антим Първи“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.ІІІ.2010 г. в
16 ч. в сградата на ОУ „Екзарх Антим І“ в Пловдив
(учителска стая) при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. изключване на членове; 3.
освобождаване членовете на съвета на настоятелите;
4. избиране на съвет на настоятелите; 5. приемане
на годишен финансов отчет за 2009 г.; 6. приемане
на годишен доклад за дейността на сдружението за
2009 г.; 7. приемане на проектобюджет за 2010 г.; 8.
приемане на програма за дейността на сдружението
за 2010 г.; 9. приемане на устав на сдружението; 10.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ в случай, че
в обявения час не се явят повече от половината от
всички членове, събранието ще се отложи с 1 час
по-късно на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита законно, колкото и от членовете му
да се явят.
850
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6. – Управителният съвет на Спортен клуб по
лека атлетика „Лудогорец“, Разград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.ІІІ.2010 г.
в 17,30 ч. в спортна зала „Лудогорец“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г.; 3. промени в устава на
клуба; 4. промени в управителния съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе след 1 час при същия дневен ред и
на същото място.
845
21. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по волейбол ДИЕМ“
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 21.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в
Русе , ул. Д. Дебелянов 62, бл. Автоимпекс 1, вх. Б,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението; отчетен доклад на председателя за
периода 2004 – 2009 г., финансов отчет за периода
2008 – 2009 г.; 2. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 3. разни. Материалите са на разположение на адрес – Русе, ул. Д. Дебелянов 62,
бл. Автоимпекс 1, вх. Б, ет. 4. Изпратени са покани
на всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
662
10. – Управителният съвет на Дружеството за
приятелство и сътрудничество Смолян – Гърция,
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.ІІІ.2010 г. в 14 ч. в залата на хотел
„Макрелов“ в Смолян, кв. Райково, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
за изминалия период; 2. допълнение и изменение
на устава на Дружеството за приятелство и сътрудничество Смолян – Гърция, Смолян; 3. избор на
управителен съвет и председател на Дружеството
за приятелство и сътрудничество Смолян – Гърция,
Смолян; 4. разни. Поканват се членовете на дружеството да участват в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място в 15,30 ч. и при същия дневен ред.
956
1. – Управителният съвет на сдружение „За
Владая“ – с. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани своите членове на общо изборно събрание на
21.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в зала „Царевец“ във Владая със
следния дневен ред: 1. избор на ново ръководство
на сдружението; 2. други.
935
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 1041 от 22 януари 2010 г. на Надзорния съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
(ДВ, бр. 9 от 2010 г.): подписът „Д. Кирилов“ да се
чете „В. Чилова“.
962
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