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След 19.08.2008 г. автоцистерните и ж.п. цистерните не са съоръжения с повишена опасност- аргумент от чл. 2, т. 2 от Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Следователно от тази дата те са изключени от обхвата на лицензионния режим и лицензиите
за технически надзор на автоцистерни и ж.п. цистерни, издадени преди 19.08.2008 г., след тази дата не дават никакви права на титулярите си по отношение на
тези съоръжения. Съгласно изм. на чл. 17 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под
налягане, в сила от 19.08.2008 г. периодичните прегледи на всякакви цистерни се извършва от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието
(нотифицирани органи) съгласно чл. 9 от ЗТИП.
От 02.04.2011 г. малките товарни асансьори не са съоръжения с повишена опасност – аргумент от чл. 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и
техническия надзор на асансьори (изм. ДВ, бр. 18 от 2011 г.) и чл. 3, т. 5 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения. Като следствие от това:
От тази дата те не подлежат на технически надзор съгласно глава пета на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите по
прилагането му, респ. изключват се от обхвата на лицензионния режим по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП. Издадените до тази дата лицензии за технически надзор на
малки товарни асансьори не дават повече права на титулярите им за извършване на надзор на тези съоръжения, поради липса на предмет на лицензиите.
За извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на малки товарни асансьори не е необходимо вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1
от ЗТИП.
От 07.10.2011 г. по силата на разпоредбата на § 1д от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (обн. ДВ, бр. 79 от 2000 г. , посл. изм. бр. 99 от 2011 г.) се прекратява
действието на всички издадени до тази дата лицензии за технически надзор по отношение на бутилки, варели, резервоари, автомобилни и железопътни
цистерни и други транспортируеми съоръжения под налягане съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане, (обн. ДВ, бр. 100 от 2005 г.; отм. бр. 78 от 2011 г.). От същата дата техническите прегледи, проверки и изпитвания
на резервоарите по чл. 2, т. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (обн. ДВ, бр. 68 от
2008 г., посл. изм. бр. 7 от 2011 г.) се извършват от нотифицирани органи по чл. 8, ал. 3 от ЗТИП.
От 01.01.2012 г. по силата на разпоредбата на § 1е от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията се прекратява действието на издадените до тази дата лицензии за
технически надзор по отношение на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби,
монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от
обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от ЗТИП във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от
2011 г.).
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Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.2

т. 2.2.7

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
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ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
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адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.3.1

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

658
659

Иванов 99-ПетърКирчев
Иванов
ЕТ Макси-99-Кирчо
Добрич
Хасково
25-ти
септември
25,
бул. С.
Раковски
№ 26,№ет.
4,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
офис 114
ЕИК 124500132

660

ЕТ Златко Сираков
Хасково
ул. Ягода № 2А

т. 2.4.5

661

СОЛВЕЙ СОДИ АД
Девня
Промишлена зона,
ЕИК 813109388

т. 2.1.1

т. 2.1.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
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на
лиценз
ията
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167
168

27.07.2005 г.
03.08.2005

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

169

03.08.2005 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

170

08.08.2005 г.

Отнета със Заповед № А-О-016
от 29.10.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
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661 СОЛВЕЙ СОДИ АД
170
08.08.2005 г.
Отнета със Заповед № А-О-016
Рег. № Девня
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
29.10.2020
г. на за
адрес на управление
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
Промишлена
зона, и ЕИК
председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхвата
на34а,
лицензията
ЕИК 813109388
основание
чл.
ал. 10, т. 5 от
ията
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.7
т. 2.3.1

т. 2.3.2

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
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Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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663

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Газстрой Консулт ООД
Самоков
ул. Захари Зограф № 1, ет. 1

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.8.1

Линии въжени висящи товарни.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2

8

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

172

13.09.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-004
от 20.03.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
663 Газстрой Консулт ООД
Самоков
ул. Захари Зограф № 1, ет. 1

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

664

Тест Строй ООД
София
ул. Теофит Ганев № 1

т. 2.4.1

т. 2.4.2

665

Техноексперт ООД
Пловдив
ул. Нева № 6
ЕИК 115801777

т. 2.1.1

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

9

Номер Дата на издаване
на
лиценз
172
13.09.2005 г.
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-004
от 20.03.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

167

27.07.2005 г.

173

04.10.2005 г.

Отнета със Заповед № А-О-003
от 16.02.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

174

10.10.2005 г.

Отнета със Заповед № А-О029/03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

665
658

Техноексперт ООД
Пловдив
ЕТ Иванов
Иванов
ул.
Нева №99-Петър
6
Добрич
ЕИК
115801777
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
174

10.10.2005 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О029/03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

11

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.5.1

Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.

т. 2.5.2

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

667

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Шопов транс ЕООД
Севлиево
ул. Марин Попов № 87 А

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.4.4

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

176

10.10.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
182

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
т. 2.2.1
Захар
Био АД
Съдове, работещи с неотровни,
ДобричБТ при работа и ТН на
Звено
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
СПО
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Русе
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
бул.
Тутракан № 26
произведението от обема в dm3 и
ЕИК 117075873
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
177

27.07.2005 г.
19.10.2005

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-022
от 13.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

008

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ ПИКИ-Иван Петров
Сандански
ул. Асен Хадживасилев №
19
ЕИК 101069406

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

179

04.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007
от 08.08.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

008

179
04.01.2006 г.
ЕТ ПИКИ-Иван Петров
Отнета със Заповед № А-О-007
РЕГИСТЪР
Сандански
от 08.08.2014
г. на
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Асен Хадживасилев №
председателя
на
ДАМТН,
на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
19
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
6.1.2023
ЕИК 101069406
ЗТИП.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
Добрич
взривоопасни среди при свръхналягане до
бул. 25-ти септември № 25,
1,6 MPa и с температура на стените на съда
вх. Г, ет. 1, ап. 3
до 200 градуса С, на които произведението
ЕИК 124500132
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.6
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.8
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.

т. 2.3.2

т. 2.3.3
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.5.1

Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.

т. 2.5.2

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4

Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.7
т. 2.8.1

Асансьори товарни платформени.
Линии въжени висящи товарни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

411

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК
124500132Добрева
ЕТ Аста-Донка

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.8.2
Ски-влекове преносими (портативни).
т. 2.8.3
т. 2.1.1

Пловдив
ул. Никола Райнов № 1,
т. 2.1.2
ЕИК 825127119
т. 2.2.1

т. 2.4.1

Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

180

04.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О015/23.10.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

133

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Биовет АД
Звено Технически надзор
Пещера
ул. Петър Раков № 39
ЕИК 112029879

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.1.1
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

181

04.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О010/02.07.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

т. 2.6.1

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

006

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Полимери АД
Отдел ВТН
Девня
област Варна
ЕИК 813143369

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.2.1

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.

т. 2.2.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

182

12.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета
със Заповед № А-О-026 от
03.11.2015 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 2 от ЗТИП

006

182
12.01.2006 г.
Полимери АД
На основание § 1д от
Отдел ВТН
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета
Девня
със Заповед № А-О-026 от
РЕГИСТЪР
област
Варна
03.11.2015
г. на
председателя
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 813143369
на ДАМТН, на основание чл.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
34а, ал. 9, т. 2 от ЗТИП
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни
колони,
кондензатори Съдове за хладилни
уредби.

т. 2.2.6

т. 2.2.7

т. 2.2.8

Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради
и обекти.
т. 2.3.1
Тръбопроводи
с външен
диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до
1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи
с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

27

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
080

ЕТ Иванов
Иванов
Отдел99-Петър
"Вътрешно
Добрич
ведомствен технически
бул.
25-ти септември
№ 25,
надзор"
в Топлофикация
вх. Г, ет. 1,София
ап. 3 АД
ЕИК 124500132
София
ул. Ястребец № 23 Б
ЕИК 831609046

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
183

27.07.2005 г.
25.01.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

669

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕР ЛИКИД България ЕООД
Звено Технически надзор
Пирдоп
Индустриална зона
ЕИК 130059799

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.2.1

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

184

04.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-05
от 08.07.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
669№ Наименование,
ЕР ЛИКИД България
ЕООД и
адрес Технически
на управление
и ЕИК
Звено
надзор
Пирдоп
Индустриална зона
ЕИК 130059799

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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Номер
Дата
на издаване
№ и дата
на заповедта
за
184
04.01.2006
г.
Отнета
със Заповед
№ А-О-05
на
отнемане
или ограничаване
на
от 08.07.2022
г. на
лиценз
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
ията
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
167
27.07.2005 г.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.

34

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

007

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ ОТН 52-Петър Вригазов
Плевен
ж.к. Дружба, бл. 412, вх. В,
ап. 8
ЕИК 114531784

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

185

17.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
007
185
17.01.2006 г.
ЕТ ОТН 52-Петър Вригазов
ията
Плевен
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ж.к. Дружба, бл. 412, вх. В,
Приложение
повишена опасност
ап. 8
№
1
ЕИК 114531784
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
§ 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

048

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Марин Грозев – ДЕМП
Казанлък
ул. Есперанто № 7

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове;

т. 2.6.13
т. 2.1.1

Площадки работни подвижни.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

186

10.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-008
от 23.02.2015 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

048

186
10.01.2006 г.
ЕТ Марин Грозев – ДЕМП
На основание § 1е от
РЕГИСТЪР
Казанлък
НУРИЛОТНСПОРВРС
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Есперанто № 7
Отнета
със
Заповед
№ А-О-008
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
от 23.02.2015 г. на председател
6.1.2023
на ДАМТН, на основание чл.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№34а,
и дата
нат.заповедта
ал. 9,
5 от ЗТИП.за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 110 градуса С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
ЕИК 124500132
до 1,6 MPa.
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

046'

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИКДияна-Димчо
124500132 Калчев
ЕТ
Варна
ул. Васил Априлов № 10, вх.
1, ет. 1, ап. 2
ЕИК 103144359

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.1.1
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.2

т. 2.2.3

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

187

13.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О038/29.12.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.

т. 2.3.2

т. 2.3.3

46

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

47

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

041

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Диана Иванова-2000
Стара Загора
ул. Майор Кавалджиев №
143, вх. А, ет. 8, ап. 47
ЕИК 123531210

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

188

10.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О020/05.10.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
041 ЕТ Диана Иванова-2000
188
10.01.2006 г.
ията
Стара Загора
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. Майор Кавалджиев №
Приложение
повишена опасност
143, вх. А, ет. 8, ап. 47
№
1
ЕИК 123531210
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.

49

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О020/05.10.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

670

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Ангелков ООД
Кюстендил
ул. Яне Сандански № 19

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.4.4

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

189

12.01.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

658
673

ЕТ Иванов
99-ПетърСофия
Иванов
ТГК
Техно-газ-кооп
Добрич
АД
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, ап. 3
ул. Г,
Владайска
река № 12
ЕИК 124500132

671

ЕТ Милен Бреснишки АЛ ЕМ
София
ж.к. Дианабад, бл. 10, вх. В,
ет. 8, ап. 67

т. 2.4.2

160

ЕТ Стеди-Иван Иванов
Варна
ул. Генерал Колев № 83, вх.
В, ет. 8, ап. 75
ЕИК 103517819

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
191

27.07.2005 г.
15.03.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

192

01.02.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-009
от 29.07.2013 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

193

02.02.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О012/28.08.2018 г. на За
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

52

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
160 ЕТ Стеди-Иван Иванов
193
02.02.2006 г.
ията
Варна
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. Генерал Колев № 83, вх.
Приложение
повишена опасност
В, ет. 8, ап. 75
№
1
ЕИК 103517819
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

53

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О012/28.08.2018 г. на За
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.

т. 2.3.2

54

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

672

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Елхрис 5-Елена
Михайлова
Монтана
бул. Христо Ботев № 67, ет.
3
БУЛСТАТ 111565094

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.

т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

194

01.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-014
от 30.10.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Заповедта е влязла в сила на
04.01.2010 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

672
658

022

ЕТ Елхрис 5-Елена
Михайлова
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Монтана
Добрич
бул.
Христо Ботев № 67, ет.
бул. 25-ти септември № 25,
3
вх.
Г, ет. 1,111565094
ап. 3
БУЛСТАТ
ЕИК 124500132

ТЕРМОЛА ЕООД
София
ул. Адам Мицкевич № 4А
ЕИК 831742712

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

т. 2.1.2

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
194

01.02.2006 г.

167

27.07.2005 г.

195

13.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-014
от 30.10.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Заповедта е влязла в сила на
04.01.2010 г.

Считано от 08.03.2019 г.,
"ТЕРМОЛА" ЕООД е
преименувано седалището и
адреса си на управление на гр.
София, ж.к. ''Хаджи Димитър'',
бл. 136, вх. Г, ет. 3, ап. 70.

022

195
13.02.2006 г.
ТЕРМОЛА ЕООД
Считано от 08.03.2019 г.,
София
"ТЕРМОЛА" ЕООД е
РЕГИСТЪР
ул. И
Адам
МицкевичОБОСОБЕНИТЕ
№ 4А
преименувано
седалището и
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 831742712
адреса
си
на
управление
на гр.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
София, ж.к. ''Хаджи Димитър'',
6.1.2023
бл. 136, вх. Г, ет. 3, ап. 70.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т.2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 110 градуса С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
ЕИК 124500132
до 1,6 MPa.
т.2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т.2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и по-голям и температура на
транспортираната среда над 450 градуса С и
по-восока или налягане над 8,0 MPa.

т. 2.4.1

Съоръжения и тръбопроводи предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

57

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

025

АГРОПОЛИХИМ АД
гр. Девня
ЕИК 813095287

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.1.1
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

196

14.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

ЕИК 813095287

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.

т. 2.3.2

т. 2.3.3
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.

т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

020

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Георги Манолов и син
София
ж.к. Дружба 2, бл. 218, вх.В,
ап. 63
ЕИК 121233457

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2

63

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

197

17.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-005
от 21.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
020 ЕТ Георги Манолов и син
197
17.02.2006 г.
ията
София
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ж.к. Дружба 2, бл. 218, вх.В,
Приложение
повишена опасност
ап. 63
№
1
ЕИК 121233457
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
Добрич
уреди за природен газ или за втечнен
бул. 25-ти септември № 25,
въглеводороден газ в жилищни,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
административни и общественообслужващи
ЕИК 124500132
сгради.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-005
от 21.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

029

ГАЗТЕК БГ АД
София, ул. ''Филип Кутев'' №
5

т.2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

198

22.02.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О007/09.03.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

012

ЕТ ЦИЕМ Импулс-Емил
Попов
Троян
ул. Македония № 19

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

199

27.02.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета със
Заповед № А-О-017 от
22.11.2013 г. на председател на
ДАМТН, на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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012

199
27.02.2006 г.
ЕТ ЦИЕМ Импулс-Емил
На основание § 1д от
РЕГИСТЪР
Попов
Отнета със
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯНУРИЛОТНСПОРВРС
НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Троян
Заповед
№
А-О-017
от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. Македония № 19
22.11.2013 г. на председател на
6.1.2023
ДАМТН, на основание чл. 34а,
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иал.
дата
на5заповедта
9, т.
от ЗТИП. за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

65

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.7

Асансьори товарни платформени.

69

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
675

ЕТ Иванов
ТеремКРЗ99-Петър
Флотски Иванов
Добрич Варна ЕООД
Арсеналбул. 25-ти
септември
№ 25,
звено
Технически
надзор
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Варна
ЕИК 124500132
район
Аспарухово,
местност Лъджата,
тел.: 052/387300
ЕИК 103882821

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.4
Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.5.3

Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.

т. 2.5.4

Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
200

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.
22.03.2006

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

023

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Нике-90 Н-Никола
Вангелов
Варна
ул. Подвис, бл. 30, вх. Д, ап.
49

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

201

30.03.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-006
от 16.05.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
023 ЕТ Нике-90 Н-Никола
201
30.03.2006 г.
Отнета със Заповед № А-О-006
6.1.2023
Вангелов
от 16.05.2013 г. на
Рег. № Варна
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на управление
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
на
ул.
Подвис,
бл. 30, вх. Д,
ап.
основаниеили
чл. ограничаване
34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
49
ЗТИП.
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
товароподемност до 1 t.
ЕИК 124500132
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.7.3

Асансьори товарни платформени.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
002

ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
Солвей
Соди
АД,Звено
Добрич
Технически
надзор и
бул. 25-ти септември
№ 25,
лаборатория
за
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
безразрушителен контрол
ЕИК 124500132
Девня
Промишлена зона

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.7
т. 2.3.1

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
202

27.07.2005 г.
27.02.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

058

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Топлофикация Русе ЕАД
Звено Технически надзор
Русе
ул. ТЕЦ Изток
ЕИК 117005106

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.8.1

Линии въжени висящи товарни.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2

77

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

203

27.02.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
058 Топлофикация Русе ЕАД
203
27.02.2006 г.
ията
Звено Технически надзор
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Русе
Приложение
повишена опасност
ул. ТЕЦ Изток
№
1
ЕИК 117005106
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

78

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

т. 2.6.1

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

095

ЕТ Йордан Гогов-Камбани
с. Яхиново
общ. Дупница

т. 2.4.4

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

204

15.03.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

054

ЕТ ''НИКИ-НИКО СИРАКОВ''
гр. Русе
ул. "Муткурова" № 105
ЕИК 117517238

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

206

21.03.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О017/27.11.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

81

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
054 ЕТ ''НИКИ-НИКО СИРАКОВ''
гр. Русе
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. "Муткурова" № 105
Приложение
повишена опасност
ЕИК 117517238
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
Добрич
превозни средства, използващи втечнен
бул. 25-ти септември № 25,
въглеводороден или природен газ като
вх. Г, ет. 1, ап. 3
гориво.
ЕИКЛюбо
124500132
140 ЕТ
т. 2.4.4
- Любен Златев
Инсталации и уредби, монтирани на
Русе
превозни средства, използващи втечнен
ул. Прага №5, вх. 1, ет. 6
въглеводороден или природен газ като
гориво.

098

ЕТ Николай Иванов-Русалка
Русе
ул. Муткурова № 84,
ж.к. ЦЮР, бл. 5, вх. Е, ет. 7,
ап.18 ЕИК 117533178

т. 2.1.1
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
206
21.03.2006 г.
ията

167

27.07.2005 г.

207

15.03.2006 г.

208

21.03.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
§ 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О017/27.11.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Отнета със Заповед №А-О005/14.02.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

098

208
21.03.2006 г.
ЕТ Николай Иванов-Русалка
РЕГИСТЪР
Русе
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Муткурова № 84,
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ж.к. ЦЮР, бл. 5, вх. Е, ет. 7,
6.1.2023
ап.18 ЕИК 117533178
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Отнета със Заповед №А-ОТочка от
Видове и типове на съоръженията с
005/14.02.2017 г. на
Приложение
повишена опасност
Председателя на ДАМТН, на
№1
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
055

Иванов
99-Петър
Иванов
ЕТ Икар
- Русчук
Иван
Добрич
Карачоров
бул. 25-ти септември № 25,
Русе
вх.
ет. №20,
1, ап. 3бл. Колос, вх.
ул. Г,
Тича
ЕИК
Г,
ет.124500132
8, ап. 21
ЕИК
117024238

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.5

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
209

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.
31.03.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-019
от 04.09.2015 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.4

т. 2.6.8

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
На основание
§ 1е от на
отнемане
или ограничаване
НУРИЛОТНСПОРВРС
обхвата
на лицензията
Отнета със Заповед № А-О-019
от 04.09.2015 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

658
138

Иванов
99-Петър
ЕТ Газ
- Ауто
- Гуми - Иванов
Сервиз
Добрич Димитров
Димитър
бул. 25-ти септември № 25,
Русе
вх.
ет. №2,
1, ап.бл.
3 Ния, вх. В,
ул. Г,
Рига
ЕИК1124500132
ет.

074

ЕТ Алекси Петров
с. Маринка
общ. Бургас, ул. Тодор
Грудов №16

т. 2.4.4

174

ЕТ Иванчо Петков
София
ул. Козлодуй № 183, вх. В,
ет. 2, ап. 24,
ЕИК 121355817
тел.: 02/8323822
8324733

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
210

27.07.2005 г.
31.03.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

211

04.04.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

212

04.04.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Лицензия № 212/04.04.2006 г. е
отнета със Заповед № А-О029/12.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
174 ЕТ Иванчо Петков
212
04.04.2006 г.
ията
София
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. Козлодуй № 183, вх. В,
Приложение
повишена опасност
ет. 2, ап. 24,
№
1
ЕИК 121355817
658 тел.:
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
02/8323822
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
8324733
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

90

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
§ 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Лицензия № 212/04.04.2006 г. е
отнета със Заповед № А-О029/12.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.7

Асансьори товарни платформени.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
091

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
Строителна
механизация
Добрич
АД
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, ап.
ул. Г,
Пробуда
№314,
ЕИК 124500132
тел.:
02/8329150
ЕИК
121139495

676

ЕТ Бети-81-Пламен
Григоров
Перник
ул. Йордан Благоев № 33

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Площадки работни подвижни.

т. 2.4.4

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
213

27.07.2005 г.
04.04.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед №А-О-013 от
13.06.2016 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП

214

10.04.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
295

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Мобилгаз-Стефан
Добрич
Стефанов
бул. 25-ти
септември № 25,
Стара
Загора
вх.
Г,
ет.
1,
ап.Пашинов
3
ул. Ген. Иван
№
ЕИКвх.
124500132
30,
А, ет. 2, ап. 19

224

ЕТ Станка Проданова
Стара Загора
ул. Христо Ботев № 4, АП. 5
ЕИК 123117444

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

т. 2.4.4

т. 2.4.6
019

ТЕЦ Бобов дол ЕАД,
Звено Технически надзор
с. Големо село
ЕИК
109513731
общ. Бобов дол,
обл. Кюстендил

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
215

27.07.2005 г.
04.04.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
Уреди газови за туризъм.

216

10.04.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

217

10.04.2006 г.

97

Отнета със Заповед № А-О023/16.09.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

019

658

ТЕЦ Бобов дол ЕАД,
Звено Технически надзор
с. Големо село
ЕИК
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
109513731
Добрич
общ.
Бобов дол,
бул. 25-ти
септември № 25,
обл.
Кюстендил
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.5.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

98

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
217
10.04.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О023/16.09.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
009

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
Балканфарма
Дупница
АД,
Добрич Опазване на
Дирекция
бул. 25-тисреда,
септември
№ и25,
околната
здраве
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
безопасност при работа и
ЕИК 124500132
технически
надзор
Дупница
ул. Самоковско шосе № 3
ЕИК 819364374

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.7
т. 2.3.1

т. 2.6.8

т. 2.6.10

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

100

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
218

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.
12.04.2006
Отнета със Заповед № А-О019/26.05.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

677

Тара Инженеринг ЕООД
София
ул. Велчо Атанасов № 46,
ап. 27
ЕИК 131205239

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.2.1

т. 2.2.2

т. 2.2.4

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

219

12.04.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О016/25.05.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 3 и
ал. 9, т. 2 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1
от АПК.

София
НУРИЛОТНСПОРВРС
ул. Велчо Атанасов № 46,
ап. 27
Отнета със Заповед № А-ОРЕГИСТЪР
ЕИКИ131205239
г. на ЗаместникНА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ016/25.05.2017
НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
председателя
на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
основание чл. 34а, ал. 2, т. 3 и
6.1.2023
ал. 9, т. 2 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и датаот
наАПК.
заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
Добрич
транспортиране на неотровни, неразяждащи
бул. 25-ти септември № 25,
и взривобезопасни среди, които се намират
вх. Г, ет. 1, ап. 3
под налягане периодично при тяхното
ЕИК 124500132
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.8
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

035

ТЕЦ-Варна ЕАД
Отдел Технически надзор
с. Езерово
площадка на ТЕЦ-Варна
ЕИК 103551629

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.1

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
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220

18.04.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
035№ Наименование,
ТЕЦ-Варна ЕАД седалище и
адрес Технически
на управление
и ЕИК
Отдел
надзор
с. Езерово
площадка на ТЕЦ-Варна
ЕИК 103551629

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.7
т. 2.2.9

103

Номер
Дата
на издаване
220
18.04.2006
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№На
и дата
на заповедта
основание
§ 1д от за
отнемане
или ограничаване на
НУРИЛОТНСПОРВРС
обхвата
на лицензията
На основание
ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

т. 2.5.3

Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.

104

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

176

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

НДТ-Експрес ООД
Перник
ул. Струма, бл. 4, вх. А, ет. 2,
ап. 6

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.4.4

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

221

25.04.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
296

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.4.2
Топлофикация-Пловдив
ЕАД
Газови инсталации и съоръжения и газови
ДобричИнспекторат
Отдел
уреди за природен газ или за втечнен
бул. 25-ти септември № 25,
Пловдив
въглеводороден газ в жилищни,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
бул. Васил Левски № 236
административни и общественообслужващи
ЕИК 124500132
сгради.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
222

27.07.2005 г.
25.04.2006

Oтнета със Заповед №А-О-017
от 15.07.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

016

РОЯЛ ИНС ООД
София
ж.к. Стрелбище, бл. 100, вх.
А, ап. 2

т. 2.4.4

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

223

25.04.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

678

ВИКИ-ОТ ЕООД
Асеновград
ул. Цар Иван Асен ІІ № 112

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

224

18.04.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-005
от 06.03.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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678

224
18.04.2006 г.
ВИКИ-ОТ ЕООД
Отнета със Заповед № А-О-005
РЕГИСТЪР
Асеновград
от 06.03.2012
г. на
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Цар Иван Асен ІІ № 112
председателя
на
ДАМТН,
на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
6.1.2023
ЗТИП.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

т. 2.6.1

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

111

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

188

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

ЕТ Радо-Радослав Петков
Ловеч
ул. Дунав № 30
ЕИК т. 2.4.2
020982075

т. 2.4.4

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
112

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

225

25.04.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
188№ ЕТ
Радо-Радослав
Петков и
Рег.
Наименование,
седалище
Ловеч
адрес на управление и ЕИК
ул. Дунав № 30
ЕИК
020982075

658
212

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение Инсталации иповишена
опасност на
уредби, монтирани
№
1
превозни средства, използващи втечнен
т. 2.4.4
въглеводороден или природен газ като
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
гориво.
Добрич
т. 2.1.1
ИТЕМ
КОНСУЛТ ЕООД
Котли парни, работещи при свръхналягане
бул. 25-ти септември № 25,
София
до 0,05 MPa.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
кв. Военна рампа, ул. 202т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
ЕИК№124500132
ра
8
температура на нагрятата вода до 110
ЕИК 130486502
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
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225
25.04.2006
г.
Номер
Дата
на издаване
на
лиценз
ията

167
226

27.07.2005 г.
25.04.2006 г.

основание
§ 1е от за
№ На
и дата
на заповедта
НУРИЛОТНСПОРВРС
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

114

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

679

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Промишлено снабдяване
ООД
Кюстендил
ул. Софийско шосе № 5

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.5
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.5.1

Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.

т. 2.4.4

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

227

27.04.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
200

172

Иванов 99-Петър
ЕТ Теменужка
БочеваИванов
Добрич
Троян
бул. Младост,
25-ти септември
№Б,25,
ж.к.
бл. 3, вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет.5, ап. 20
ЕИК 124500132
ЕТ "Мими Петровска"
гр. София, ж. к. "Дианабад",
бл. 23, вх. Е, ап. 116, ЕИК:
121619462

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
т. 2.4.1

Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

157

ЕТ ТЕТ-инж. Тодор Тодоров
Монтана
ул. Цар Иван Александър №
24
ЕИК 821172160

т. 2.4.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
228

27.07.2005 г.
04.05.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

229

04.05.2006 г.

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О006 от 21.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.

230

27.07.2006 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес
на управление
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
157 ЕТ
230
27.07.2006 г.
ТЕТ-инж.
Тодор Тодоров
лиценз
Монтана
ията
ул. Цар Иван Александър №
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
24
Приложение
повишена опасност
ЕИК 821172160
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
Добрич
уреди за природен газ или за втечнен
бул. 25-ти септември № 25,
въглеводороден газ в жилищни,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
административни и общественообслужващи
ЕИК 124500132
сгради.
105 ЕТ ВАЗ-Юлия Серафимоват. 2.1.1
231
27.07.2006 г.
Котли парни, работещи при свръхналягане
Златинова-Васил Златинов
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Благоевград
Котли водогрейни, работещи при
бул. Св.св.Кирил и Методи
температура на нагрятата вода до 110
№ 25, вх. Д, ет. 2, ап. 4
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

118

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета
със Заповед № А-О-006 от
15.03.2012 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 2 и т. 4 от ЗТИП.
Заповедта е влязла в сила на
30.04.2013 с решени № 6049 от
30.4.2013 на ВАС.

30.04.2013 с решени № 6049 от
30.4.2013 на ВАС.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.8

Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
681

152

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул.
25-ти септември
№ 25,
ЕТ
Маяк-Румен
Драганов
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Червен бряг
ЕИК Победа,
124500132
ж.к.
бл. 4-70, вх. А,
ет. 1, ап. 3 № 112

Монтажстрой ООД
Габрово
ул. Любен Каравелов № 26,
ет. 3

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7
Асансьори товарни платформени.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.4.4

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

232

27.07.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

233

27.07.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-009
от 24.02.2015 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

122

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
680

ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
Техно
контрол
консулт
ООД
Добрич
Ловеч
бул. Младост,
25-ти септември
ж.к.
бл. 318,№
вх.25,
Д,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет. 4, ап. 11
124500132
ЕИК 110557746,

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
234

27.07.2005 г.
07.07.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Считано от 14.10.2022 г., "ТЕХНО
КОНТРОЛ КОНСУЛТ" ООД е
преименувано седалището и
адреса си на управление на гр.
Варна, ул. ''Ян Хунияди'' № 59.
офис 8.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.7
056

Машстрой АД
Звено Технически надзор
Троян
ул. Акад. Ангел Балевски №
5

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

236

27.07.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Асансьори товарни платформени.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

127

Отнета със Заповед № А-О-015
от 28.07.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 1 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
056 Машстрой АД
Звено Технически надзор
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Троян
повишена опасност
ул. Акад. Ангел Балевски № Приложение
№
1
5
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
Добрич
товарозахващащи, окачени на
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемната кука - сапани, клещи,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
траверси, вакуумни захващачи и др.
ЕИК 124500132
037 ЕЛМА АД
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
Звено Технически надзор
Троян
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
ул. Акад. Ангел Балевски №
кранове.
1
ЕИК 820174009
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
161

Цикония ООД
Варна
ул. Цар Симеон І № 27
ЕИК 813158093

т. 2.2.1

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
236
27.07.2006 г.
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-015
от 28.07.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 1 от
ЗТИП.

167

27.07.2005 г.

237

27.07.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О022/06.11.2018 г. на За
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

239

20.06.2006 г.

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О001 от 25.03.2010 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
161№ Наименование,
Цикония ООД седалище и
адрес на управление и ЕИК
Варна
ул. Цар Симеон І № 27
ЕИК 813158093

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.8

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер
Дата
на издаване
239
20.06.2006
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№
и дата на
налицензията
заповедта за
Обхвата
е
отнемане
на
ограниченили
съсограничаване
Заповед № А-Ообхвата
на
лицензията
001 от 25.03.2010 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1

т. 2.4.4

т. 2.4.5

018

ЕТ Витамин-91-Огнян Стоев
Благоевград
ул. Дойран № 17, ет. 1, ап. 1
ЕИК 040525917

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

167

27.07.2005 г.

240

20.06.2006 г.

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.

т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

130

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О011 от 07.09.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
018 ЕТ Витамин-91-Огнян Стоев
240
20.06.2006 г.
ията
Благоевград
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. Дойран № 17, ет. 1, ап. 1
Приложение
повишена опасност
ЕИК 040525917
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

131

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на
на лицензията
лицензиятае
Обхвата
ограничен със Заповед № А-О011 от 07.09.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Контейнери за съхраняване и
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.9

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

т. 2.5.1

Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.

т. 2.5.2

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

т. 2.5.3

Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.

т. 2.7
227

ЕТ Меркурий-ДастикиКирил Стайков Паунов
София
ул. Хайдушка гора № 5
ЕИК 121185731

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

241

20.06.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Асансьори товарни платформени.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

137

Отнета със Заповед № А-О-010
от 09.07.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 1 от
ЗТИП.
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
227 ЕТ Меркурий-Дастики241
20.06.2006 г.
ията
Кирил Стайков Паунов
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
София
Приложение
повишена опасност
ул. Хайдушка гора № 5
№
1
ЕИК 121185731
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

т. 2.6.1

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-010
от 09.07.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 1 от
ЗТИП.
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13

Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
682

015

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул.
25-ти септември
№ 25,
ЕТ
АРТУ-90-Тодор
Тодоров
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Царево, обл. Бургаска
ЕИКИван
124500132
ул.
Вазов № 2

Благоевград –БТ АД
гр. Благоевград
ул. „Покровнишко шосе” №
1
рег. ф. д. № 102/1994 г. на
БлОС
ЕИК 811154751

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7
Асансьори товарни платформени.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.4.4

Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

242

27.07.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.

243

27.07.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-001
от 06.01.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

т. 2.2.1

141

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
015 Благоевград –БТ АД
243
27.07.2006 г.
Отнета със Заповед № А-О-001
6.1.2023
гр. Благоевград
от 06.01.2016 г. на
Рег. № ул.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
„Покровнишко
шосе” №и
председателя
на ДАМТН,за
на
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
на
1адрес на управление и ЕИК
основаниеили
чл. ограничаване
34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
рег. ф. д. № 102/1994 г. на
ЗТИП
ията
БлОС
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЕИК 811154751
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 110 градуса С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
ЕИК 124500132
до 1,6 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

118

ЕТ Виолета-Тодор Тодоров
Стара Загора
кв. Три чучура-север, бл. 62,
вх. В, ет. 2, ап. 60
ЕИК 123149619

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
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244

27.07.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О023/10.07.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
118 ЕТ Виолета-Тодор Тодоров
244
27.07.2006 г.
ията
Стара Загора
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
кв. Три чучура-север, бл. 62,
Приложение
повишена опасност
вх. В, ет. 2, ап. 60
№
1
ЕИК 123149619
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.7
т. 2.3.1

т. 2.4.1

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

143

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О023/10.07.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

262

122

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
СУАБ-СБА ЕООД
клон Хасково
Хасково
ул. Раковски № 32

ЕТ Техноконсулт-РР-Йосиф
Генов
Разград
ж.к. Орел, бл. 6, вх. Ж, ап.
15
ЕИК 116513258

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

245

27.07.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

246

27.07.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-021
от 13.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
122 ЕТ Техноконсулт-РР-Йосиф
246
27.07.2006 г.
ията
Генов
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Разград
Приложение
повишена опасност
ж.к. Орел, бл. 6, вх. Ж, ап.
№
1
15
658 ЕИК
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
116513258
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
Добрич
неразяждащи и взривобезопасни среди при
бул. 25-ти септември № 25,
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
стените на съда до 200 градуса С, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

т. 2.2.4

Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

т. 2.2.7

145

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-021
от 13.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване на
отоплителни инсталации, уредби или газови
уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1

т. 2.4.2

т. 2.4.4

т. 2.4.5

т. 2.4.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

683

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Експлоатационна компания
Марица Изток 3 АД
Отдел Безопасност на труда
с. Медникарево
Електроцентрала Марица
Изток 3
ЕИК 123559633

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.

т. 2.5.2

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

т. 2.5.3

Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.

т. 2.5.4

Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

т. 2.2.1

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

247

27.07.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видно от Търговския регистър,
считано от 13.07.2011 г., "Енел
Оперейшънс България" АД е
преименувано на
"КонтурГлобал Оперейшънс
България" АД.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер
Дата
на издаване
683№ Наименование,
247
27.07.2006
г.
Експлоатационнаседалище
компанияи
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
Марица Изток 3 АД
лиценз
Отдел Безопасност на труда
ията
с. Медникарево
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Електроцентрала Марица
Приложение
повишена опасност
Изток 3
№
1
ЕИК 123559633
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm
до 76 mm и с температура на
транспортираната среда 450 градуса С и повисока или с налягане над 8,0 MPa.

149

№ и от
дата
на заповедта
за
Видно
Търговския
регистър,
отнемане
или
ограничаване
на
считано от 13.07.2011 г., "Енел
обхвата
на
лицензията
Оперейшънс България" АД е
преименувано на
"КонтурГлобал Оперейшънс
България" АД.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4

Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

026

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет.
1, ап. 3АД
Девня
цимент
ЕИК 124500132
Отдел
ВТН
Девня
Промишлена зона
ЕИК 813109833

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.5

т. 2.4.2

т. 2.6.3

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

248

27.07.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.11

Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
136

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Екотерминженеринг
ООД
Добрич
Пазарджик
бул.Константин
25-ти септември
№ 25,
ул.
Величков
№
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
20, ет. 4
124500132
ЕИК 040151451

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.1.2
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.2.2
Съдове, работещи с отровни, разяждащи и
взривоопасни среди при свръхналягане до
1,6 MPa и с температура на стените на съда
до 200 градуса С, на които произведението
от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не
превишава числото 50.
т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
249

27.07.2005 г.
27.07.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.4.1
Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.9

Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.

т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

308

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

КУМЕРИО МЕД АД
Звено Технически надзор
Пирдоп
Промишлена зона
ЕИК 832046871

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12

Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.

т. 2.6.13
т. 2.2.1

Площадки работни подвижни.
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.

т. 2.3.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

250

25.09.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О033/16.11.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

308

250
25.09.2006 г.
КУМЕРИО МЕД АД
Отнета със Заповед №А-ОРЕГИСТЪР
Звено
Технически
надзор
033/16.11.2016
г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Пирдоп
Председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Промишлена зона
основание
чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
6.1.2023
ЕИК 832046871
ЗТИП
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
Добрич
до 108 mm и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда от 250 градуса С до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
ЕИК 124500132
8,0 MPa.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.
Площадки работни подвижни.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
096

ЕТ Иванов
Калцит
АД 99-Петър Иванов
ДобричТехнически надзор
Звено
бул. 25-ти септември № 25,
Асеновград
вх.
Г, ет. 1, ап. 3зона-север
Индустриална
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
251

27.07.2005 г.
23.08.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

отнета със Заповед №А-О-136
от 20.12.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

040

204

198

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИКНикан-Николай
124500132
ЕТ
Анастасов
Плевен
ул. Шипка № 26, бл. 4, вх. Б,
ап. 11
Балканкар - Руен АД
Звено Технически надзор
Асеновград
ул. Възрожденци №3

ЕТ Васил Томов-Милка
Томова
София
район Лозенец, ул. Венелин
№ 25, вх. 5, ет. 5

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.10

т. 2.4.4

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

252

21.08.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

253

05.09.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-010
от 11.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

254

05.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
166

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Юсти-2000-Юлия
Добрич
Иванова
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
Г, ет.
1, ап. 3 ул. Венелин
район
Лозенец,
ЕИК25,
124500132
№
вх. 5, ет. 5

264

Кремиковци АД
Звено Технически надзор
София
кв. Ботунец

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.2.1

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове, работещи с неотровни,
неразяждащи и взривобезопасни среди при
свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на
стените на съда до 200 градуса С, на които
произведението от обема в dm3 и
свръхналягането в MPa не превишава
числото 1000.
Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
255

27.07.2005 г.
05.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

256

05.09.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета със
Заповед № А-О-018 от
26.11.2013 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

Звено Технически надзор
София
кв. Ботунец

НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета със
Заповед № А-О-018 от
26.11.2013
г. на председателя
РЕГИСТЪР
наДАМТН
ДАМТН,ЗА
наОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
основание чл.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
34а,
ал.
9,
т.
5 от ЗТИП.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.6.1
т. 2.6.3
т. 2.6.5

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 110 градуса С
до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa
до 1,6 MPa.
Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm
до 108 mm и с температура на
транспортираната среда от 250 градуса С до
450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до
8,0 MPa.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери
електромагнити, спредери и др.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Пътища кранови на посочените в тази точка
кранове.
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
684

ЕТ ИвановАД
99-Петър Иванов
Свилоцел
ДобричОТТБ
Отдел
бул. 25-ти септември № 25,
Свищов
вх.
ет. 1, ап. 3
ул. Г,
Ал.Константинов
№ 20,
ЕИКА-партер,
124500132
вх.
бл. 3
ЕИК 104645362

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
257

27.07.2005 г.
23.08.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.3
т. 2.6.8
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
137

ЕТ ИвановООД
99-Петър Иванов
АвтоЕлит
Добрич
Тетевен
бул.Вършец
25-ти септември
№ 25,
ул.
№ 28
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

688

Дияна Маринова-Авангард
ООД
Русе
ул. Митрополит Григории №
3, вх. 2, ет. 7
ЕИК 117650644

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

167

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
258

27.07.2005 г.
05.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

259

25.09.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-013 от
02.05.2017 г. на
Заместник=председателя на
ДАМТН, на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

688

259
25.09.2006 г.
Дияна Маринова-Авангард
На основание § 1д от
ООД
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
РЕГИСТЪР
Русе
със
Заповед
№
А-О-013
от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Митрополит Григории №
02.05.2017 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
3, вх. 2, ет. 7
Заместник=председателя
на
6.1.2023
ЕИК 117650644
ДАМТН, на основание чл. 34а,
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иал.
дата
на5заповедта
9, т.
от ЗТИП. за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

168

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7

171

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

658
193

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Селена-79-Недко
Добрич
Серафимов
бул. 25-ти
септември № 25,
Велико
Търново
вх.
Г,
ет.
1,
ул. Полтаваап.
№313, ет. 4, ап.
ЕИК 124500132
15

165

ЕТ Мария Василева
София
бул. Арсеналски № 63

т. 2.4.4

243

Надзор ЕООД
Ботевград
ул. Патриарх Евтимий № 70,
вх. В, ет. 4, ап. 8
ЕИК 130463578

114

ЕТ Иполито-Стойно Стойнов
Велико Търново
ул. КонстантинПаница № 5,
вх. Ж, ет. 5, ап. 15

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
260

27.07.2005 г.
25.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

261

23.08.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

262

30.08.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О013/30.08.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
ЗТИП.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

263

25.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

173

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
042

685

680

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
МОБИЛГАЗ
ООД
Добрич
Сливен
бул.Индустриален,
25-ти септември
кв.
ул.№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Самуиловско шосе № 1
ЕИК 124500132
Автосервиз Мототехника
ЕООД
Сливен
ул. Софийско шосе № 1

Техно Контрол Консулт ООД
Ловеч
ж.к Младост, бл. 318, вх. Д,
ет. 4, ап. 11
ЕИК 110557746

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
264

27.07.2005 г.
25.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

265

11.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

266

22.11.2006 г.

Считано от 14.10.2022 г., "ТЕХНО
КОНТРОЛ КОНСУЛТ" ООД е
преименувано седалището и
адреса си на управление на гр.
Варна, ул. ''Ян Хунияди'' № 59,
офис 8.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.7.4

174

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

658
109

ИвановПетков
99-Петър Иванов
ЕТ Петко
Добрич
с.
Трудовец
бул. 25-ти
септември № 25,
община
Ботевград
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

686

ЕТ ПЕКОМ ПГ-Петър
Георгиев
София
ул. Позитано № 190, бл. 77,
вх. Б, ет. 7, ап. 48

т. 2.4.2

263

ЕТ Йорданка Кордева
Благоевград
ул. Петко Р. Славейков № 10

т. 2.4.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
267

27.07.2005 г.
25.09.2006

Отнета със Заповед № А-О-021
от 02.12.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

268

11.09.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-005
от 10.05.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

269

25.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

175

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
031

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ НИМС-Ненко
Илиев
Добрич
Плевен
бул.Димитров
25-ти септември
ул.
№ 6, вх.№
В, 25,
ап.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
5
ЕИК 124500132

150

Подемстроймаш АД
Звено ТН и ВТН
Пазарджик
ул. Синитевска № 6

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.3
т. 2.6.7

Кранове конзолни.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.8
т. 2.6.9

176

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
270

27.07.2005 г.
11.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

271

25.09.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О0043 от 08.01.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

101

Енергоремонт-Гълъбово АД
Отдел ТН и БРЗ
Гълъбово
ЕИК 833103535

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

177

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

272

25.09.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-029
от 13.11.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
101 Енергоремонт-Гълъбово АД
272
25.09.2006 г.
Отнета със Заповед № А-О-029
Рег. № Отдел
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
ТН и БРЗ седалище и
13.11.2015
г. на за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
Гълъбово
председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
ЕИК 833103535
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

178

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода:

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

180

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.6.1
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

182

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

164

022

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Метрополитен ЕАД
Отдел Безопасност
София
ул. Княз Борис І № 121
ЕИК 000632256

ТЕРМОЛА ЕООД
София
ж.к. Люлин, бл. 730, вх. А,
ет. 11, ап. 41
ЕИК 831742712

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.3
т. 2.4.3

Кранове конзолни.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

273

25.09.2006 г.

274

30.08.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Считано от 08.03.2019 г.,
"ТЕРМОЛА" ЕООД е
преименувано седалището и
адреса си на управление на гр.
София, ж.к. ''Хаджи Димитър'',
бл. 136, вх. Г, ет. 3, ап. 70.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
249

Иванов
99-Петър
Иванов
ЕТ инж.
Георги
Костов
Добрич
Девин
бул.Здравец
25-ти септември
№ 25,
ул.
№ 15
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

689

Протех и ко ЕООД
Казанлък
ул. Славянска № 7, ет. 2, ап.
3
ЕИК 123723399

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.3

т. 2.3.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за
транспортиране на сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,05 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
275

27.07.2005 г.
25.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета със
Заповед А-О-131 от 9.9.2011 г.
на осн. чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

276

25.09.2006 г.

Обхватът на Лицензия №
276/25.09.2007 г. е ограничен
със Заповед № А-О049/13.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11, във
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Лицензия № 276/25.09.2006 г. е
отнета със Заповед № А-О001/24.01.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

Казанлък
276/25.09.2007 г. е ограничен
ул. Славянска № 7, ет. 2, ап.
със Заповед № А-ОРЕГИСТЪР
3
049/13.12.2017 г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 123723399
Председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
основание чл. 34а, ал. 11, във
6.1.2023
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
Лицензия
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане №
или276/25.09.2006
ограничаванег.нае
отнета
съсна
Заповед
№ А-Олиценз
обхвата
лицензията
001/24.01.2018 г. на
ията
Председателя
на ДАМТН, на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Приложение
повишена опасност
ЗТИП
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm до
Добрич
108 мм и по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда от 250°С до 450°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 1,6 MPa до 8,0 MРa.
ЕИК 124500132
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър от 51 мм
до 76 мм и с температура на
транспортираната среда от 450°С и по-висока
или с налягане над 8,0 MРa.

т. 2.4.1

Съоръжения и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газови инсталации и съоръжения и газови
уреди за природен газ или за втечнен
въглеводороден газ в жилищни,
административни и общественообслужващи
сгради.

185

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Инсталации и уредби, монтирани на
превозни средства, използващи втечнен
въглеводороден или природен газ като
гориво.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

186

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

187

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

687

ЕТ Газтех-инженерингКрасимир Баръмов
Варна
ул. Арх. Петко Момилов №
9, вх. 6, ет. 5, ап. 69

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.4.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

188

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

277

25.09.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-002
от 29.03.2010 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП, оставена в сила с
решение №15189/18.11.2011г.
на ВАС
Заповедта е влязла в сила на
18.11.2011 г.

687

277
25.09.2006 г.
ЕТ Газтех-инженерингОтнета със Заповед № А-О-002
РЕГИСТЪР
Красимир
Баръмов
от 29.03.2010
г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Варна
председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. Арх. Петко Момилов №
основание
чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
6.1.2023
9, вх. 6, ет. 5, ап. 69
ЗТИП, оставена в сила с
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване решение
№ и дата
на заповедта за
№15189/18.11.2011г.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или
на
наограничаване
ВАС
лиценз
обхвата
на
лицензията
Заповедта е влязла в сила на
ията
18.11.2011 г.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
Добрич
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
вх. Г, ет. 1, ап. 3
газови съоръжения в административни,
ЕИК 124500132
жилищни и обществени сгради и обекти.

691

Хелиос-33 ООД
Момчилград
ул. Гюмюрджинска № 80

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

278

25.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

287

ЕТ ТАНИТА-Татяна
Георгиева
гр. София
кв. Челопечене, ул.
Спортист № 4
БУЛСТАТ 040543406

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

279

04.09.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-003
от 14.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

023

ЕТ Нике-90 Н-Никола
Вангелов
Варна
ул. Подвис, бл. 30, вх. Д, ап.
49

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

280

25.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС и на
основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-006 от
16.05.2013 г. на председателя
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

023
658

ЕТ Нике-90 Н-Никола
Вангелов
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Варна
Добрич
ул.
Подвис, бл. 30, вх. Д, ап.
бул. 25-ти септември № 25,
49
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
280

25.09.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС и на
основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-006 от
16.05.2013 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

191

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

658
693

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Ивяни-Наташа
Добрич
Камбурова
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, ап. 3 бл. 65, вх.
ж.к.Г,Разсадника,
ЕИК
Г,
ет.124500132
12, ап. 56

361

НОРТ ООД
София, район Сердика,
ул. Локорска № 8

т. 2.4.4

029

ГАЗТЕК БГ АД
София, ул. ''Филип Кутев'' №
5

т. 2.4.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
282

27.07.2005 г.
25.09.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

283

25.09.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

284

05.09.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О008/09.03.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
649

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ГАМА-Х
ЕООД
Добрич
Пловдив
бул.Братя
25-тиБъкстон
септември
№ 25,
ул.
№ 66
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 115878810
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Площадки работни подвижни.

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
285

27.07.2005 г.
08.09.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 285/05.09.2006 г. е
отнета със Заповед № А-О009/09.03.2020 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

692

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ТЕРА КОМЕРС ЕООД
Казанлък
кв. Васил Левски, бл. 31, вх.
Б, ет. 4, ап. 36
ЕИК 123552394

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.2.1

т. 2.2.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

286

25.09.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
и
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О009/05.04.2017 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

кв. Васил Левски, бл. 31, вх.
Б, ет. 4, ап. 36
ЕИК 123552394

и
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
РЕГИСТЪР
със
Заповед
№
А-ОНА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
009/05.04.2017 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
Добрич
предназначени за транспортиране на
бул. 25-ти септември № 25,
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
ЕИК 124500132
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.6

Уреди газови за туризъм.

195

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
695

ЕТ Ивановуниверситет
99-Петър Иванов
Русенски
Ангел
Добрич
Кънчев
бул. 25-ти
септември № 25,
Звено
Ведомствен
вх.
Г,
ет.
1,
3
техническиап.
надзор
ЕИК 124500132
Русе
ул. Студентска № 8

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.3
т. 2.6.8
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
287

27.07.2005 г.
18.10.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О010/25.04.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 3, т. 2 и
ал. 4 от ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

033

СД Валид-Тонова, Ценова
Враца
ул. Отец Паисий № 2
ЕИК 020955306

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

288

18.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и на
основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

033

288
18.10.2006 г.
СД Валид-Тонова, Ценова
На основание § 1д от
Враца
НУРИЛОТНСПОРВРС и на
РЕГИСТЪР
ул.
Отец
Паисий
№
2
основание
§ 1е от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 020955306
НУРИЛОТНСПОРВРС
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
На
основание ДВ, бр.
6.1.2023
64/18.07.2008 г., в сила от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата
на заповедта
за
19.08.2008
г.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.8
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
694

Павгаз АД
Павликени
пл. Свобода № 26 А

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

289

17.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
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Отнета със Заповед № А-О-003
от 08.01.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
694 Павгаз АД
Павликени
пл. Свобода № 26 А

658

229

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Галинженеринг ЕООД
Сливен
ул. Петко Каравелов № 2Г
ЕИК 119049027

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
289
17.10.2006 г.
ията

167

27.07.2005 г.

290

29.12.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-003
от 08.01.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-011
от 06.10.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
4 от ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
229 Галинженеринг ЕООД
290
29.12.2006 г.
На основание § 1д от
Рег. № Сливен
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес
на Каравелов
управление№и 2Г
ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
ул.
Петко
лиценз
обхвата
на лицензията
ЕИК 119049027
Отнета
със Заповед
№ А-О-011
ията
от 06.10.2014 г. на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
председателя на ДАМТН, на
Приложение
повишена опасност
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
№1
4 от ЗТИП
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

203

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7
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Номер Дата на издаване
на
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ията
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
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6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
702

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Бургаски
Добрич
корабостроителници
АД
бул. 25-ти
Звено
ТН септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3
Бургас
ЕИКПобеда,
124500132
кв.
ул. Комлушка
низина № 1,

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
291

27.07.2005 г.
29.12.2006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №
АО-008 от 08.08.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.2
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
086

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ Контрол
газ-Христо
Добрич
Христов
бул. 25-ти септември № 25,
Пловдив
вх.
ет. 1, ап. 3Козма № 6,
ул. Г,
Презвитер
ЕИК3124500132
ет.

690

Стандарт ООД
Плевен
ул. Христо Ясенов № 12
ЕИК 114508796

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
292

27.07.2005 г.
29.12.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

293

10.10.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС и На
основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

690

293
10.10.2006 г.
Стандарт ООД
На основание § 1е от
Плевен
НУРИЛОТНСПОРВРС и На
РЕГИСТЪР
ул.
Христо
Ясенов
№
12
основание
§ 1д от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 114508796
НУРИЛОТНСПОРВРС
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
На
основание ДВ, бр.
6.1.2023
64/18.07.2008 г., в сила от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата
на заповедта
за
19.08.2008
г.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
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на
лиценз
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27.07.2005 г.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.4

т. 2.4.5
352

ЕТ Лазотех-Данчо Лазов
София
ул. Народен герой № 6, вх.
Е, ет. 5, ап. 14
ЕИК 130049577

т. 2.1.1.

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

294

06.12.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Ограничена със Заповед №
А-О-024 от 20.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

352
658

ЕТ Лазотех-Данчо Лазов
София
ЕТ Иванов
99-Петър
ул.
Народен
герой №Иванов
6, вх.
Добрич
Е,
ет. 5, ап. 14
бул. 130049577
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
294

06.12.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Ограничена със Заповед №
А-О-024 от 20.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.3
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

067

697

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3
ЕТ Меркурий-Цветанка
ЕИК 124500132
Тонева
Пловдив
бул. Христо Ботев № 82

ЕТ Кирил Бялков
Хасково
ул. Стара планина № 47-51,
вх. А, ет. 8, ап. 46
ЕИК 126721179

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

295

23.10.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

296

23.10.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О-019
от 27.12.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

222

697

296
23.10.2006 г.
ЕТ Кирил Бялков
Отнета със Заповед № А-О-019
Хасково
от 27.12.2019 г. на
РЕГИСТЪР
ул. И
Стара
планина ОБОСОБЕНИТЕ
№ 47-51,
председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
вх. А, ет. 8, ап. 46
основание
чл.
34а,
ал. 9, т. 2 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 126721179
ЗТИП.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.5

т. 2.2.7
т. 2.2.9

т. 2.4.1

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

223

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

215

Гаджев ЕООД
Бургас
кв. Победа, ул. Байкал № 6

т. 2.4.4

225

Софийска вода АД
Отдел БЗР
София
ж.к. Младост 4, ул. Бизнес
парк № 1, сграда 2А
ЕИК 130175000

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

224

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

297

04.12.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

298

06.12.2006 г.

Отнета със Заповед №А-О-010
от 10.06.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
225 Софийска вода АД
298
06.12.2006 г.
Отнета със Заповед №А-О-010
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
Отдел БЗР
от 10.06.2016 г. на
6.1.2023
София
председателя на ДАМТН, на
Рег. № ж.к.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване основание
№ и датачл.
на34а,
заповедта
Младост 4, ул.
Бизнес и
ал. 9, т.за
5 от
адрес№на1,управление
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане илиЗТИП
ограничаване на
парк
сграда 2А и ЕИК
лиценз
обхвата на лицензията
ЕИК 130175000
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
Добрич
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
вх. Г, ет. 1, ап. 3
към тях.
ЕИК 124500132
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.11

144

ЕТ МИГ-2001-Кръсто Петков
Видин
ж.к. Крум Бъчваров, бл. 23,
вх. В, ап. 77

т. 2.1.1.

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

225

299

25.10.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
отнета със Заповед №А-О-010
от 21.06.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

144
658

ЕТ МИГ-2001-Кръсто Петков
Видин
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ж.к.
Крум Бъчваров,
бл. 23,
Добрич
вх.
В, ап. 77
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

226

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
299

25.10.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
отнета със Заповед №А-О-010
от 21.06.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

227

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

228

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

229

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7

230

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

231

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

493

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

МЕВ ООД
Габрово
ул. Варовник № 14, ет. 3, ап.
9,
тел.: 0888 344 753
ЕИК 030064820

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

300

15.01.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.73 от 2010
г., в сила от 18.10.2010 г.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

493

300
15.01.2007 г.
МЕВ ООД
На основание § 1д от
Габрово
НУРИЛОТНСПОРВРС
и
РЕГИСТЪР
ул. И
Варовник
№ 14,ОБОСОБЕНИТЕ
ет. 3, ап.
На основание
§ 1e от
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
9,
НУРИЛОТНСПОРВРС
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
тел.: 0888 344 753
На основание ДВ, бр.73 от 2010
6.1.2023
ЕИК 030064820
г., в сила от 18.10.2010 г.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№На
и дата
на заповедта
основание
ДВ, бр. за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
64/18.07.2008
г., в сила от на
лиценз
обхвата
на лицензията
19.08.2008
г.
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

233

19.08.2008 г.
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения и
инсталации по т. 2.4.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
236

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.12

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.

т. 2.7.3

Асансьори товарни платформени.

т. 2.6.11
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

325

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК
124500132
Месер
Химко Газ ООД
Направление Технически
надзор
Враца
шосе за Мездра
ЕИК 816115948

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.8.1
Линии въжени висящи товарни.
т. 2.8.2
Ски-влекове преносими (портативни).
т. 2.8.3
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

239

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

301

17.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Обхватът на лицензия №
301/17.10.2006 г. е ограничен
със Заповед № А-О021/22.10.2018 г., на основание
чл. 34а, ал. 11, във връзка с чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008
г., в сила от
РЕГИСТЪР
19.08.2008
г.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

090

ЕТ Гергушки-Стефан
Гергушки
Плевен
ул. Д-р М.Димитров № 1315

228

Контролтест ООД
София
бул. Асен Йорданов № 12
ЕИК 831805643

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

302

11.12.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

303

30.10.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и На
основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Съдържанието на т. 2.2.2 е
отменено с ДВ, бр. 64 от 2008 г.,
в сила от 19.08.2008 г. и
изменено с ДВ, бр. 64 от

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

228
658

Контролтест ООД
София
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
бул.
Асен Йорданов
№ 12
Добрич
ЕИК
831805643
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
303

30.10.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и На
основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Съдържанието на т. 2.2.2 е
отменено с ДВ, бр. 64 от 2008 г.,
в сила от 19.08.2008 г. и
изменено с ДВ, бр. 64 от
18.07.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

351

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК
124500132
ЕТ Делян
Гяуров - Диста
Казанлък
бул. Шипченски полк № 80,
вх. Б, ап.52

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

т. 2.7.3

Асансьори товарни платформени.

т. 2.4.6
т. 2.4.4

Уреди газови за туризъм.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

304

23.10.2006 г.

233

ЕТ Рада Гатева
Габрово
ул. Ал. Керков № 54, ет. 3,
ап. 8

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

305

25.10.2006 г.

281

ЕТ Ангел Ангелов
Димитровград
бул. Раковски № 7, вх. В, ап.
12
ЕИК 126171696

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

306

30.10.2006 г.

т. 2.1.2

247

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О008/09.03.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
281 ЕТ Ангел Ангелов
306
30.10.2006 г.
ията
Димитровград
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
бул. Раковски № 7, вх. В, ап.
Приложение
повишена опасност
12
№
1
ЕИК 126171696
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

т. 2.2.5
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№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

627

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Асарел Медет АД
Отдел БРЗ
Панагюрище
ЕИК 822106269

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.4.6
т. 2.1.1.
т. 2.1.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

307

30.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
627 Асарел Медет АД
307
30.10.2006 г.
ията
Отдел БРЗ
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Панагюрище
Приложение
повишена опасност
ЕИК 822106269
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

251

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.4.6
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

255

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

168

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Централна енергоремонтна
база АД
Отдел БРЗ и ЦПО
София
кв. Военна рампа, ул.
Локомотив № 1
ЕИК 831914037

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.9
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

308

25.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-011
от 13.06.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
168 Централна енергоремонтна
308
25.10.2006 г.
Отнета със Заповед №А-О-011
Рег. № база
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
АД
13.06.2016
г. на за
адрес БРЗ
на управление
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
Отдел
и ЦПО
председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
София
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
кв. Военна рампа, ул.
ЗТИП
Локомотив № 1
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЕИК 831914037
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
Добрич
товарозахващащи, окачени на
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемната кука - сапани, клещи,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
траверси, вакуумни захващачи и др.
ЕИКХИМС
124500132
398 ЕТ
т. 2.4.4
309
24.10.2006 г.
90-Славчо Сотиров
Автомобилни газови уредби за компресиран
На основание § 1е от
с. Първенец
природен газ или втечнен въглеводороден
НУРИЛОТНСПОРВРС
ул. Шипка № 6
газ.

690

Стандарт ООД
Плевен
ул. Христо Ясенов № 12
ЕИК 114508796

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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310

17.10.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС и на
основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
690 Стандарт ООД
310
17.10.2006 г.
На основание § 1е от
Рег. № Плевен
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№
и дата на заповедта
за
НУРИЛОТНСПОРВРС
и на
адрес
на управление
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
на
ул.
Христо
Ясенов № 12
основание
§ 1д от
лиценз
обхвата
на
лицензията
ЕИК 114508796
НУРИЛОТНСПОРВРС
ията
На основание ДВ, бр.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
64/18.07.2008 г., в сила от
Приложение
повишена опасност
19.08.2008 г.
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

259

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

696

"Овергаз Техника" АД
гр. Хасково
бул. "Съединение" № 47

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

311

20.10.2006 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

261

Ограничена със Заповед № А-О012 от 20.04.2015 г. на зам.
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34б, ал. 4 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
696
"Овергаз Техника" АД
311
20.10.2006 г.
Ограничена със Заповед № А-О6.1.2023
гр. Хасково
012 от 20.04.2015 г. на зам.
бул. "Съединение" № 47
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
671

ЕТ Милен Бреснишки АЛ ЕМ
София
кв. Дианабад, бл. 10, вх. В,
ет. 8, ап. 67
ЕИК 131277391

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

председателя на ДАМТН, на
№ и дата на заповедта за
основание чл. 34б, ал. 4 от
отнемане или ограничаване на
ЗТИП
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Газови уреди
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

167

27.07.2005 г.

312

23.10.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О017/27.09.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

699

Металик АД
Стара Загора
кв. Индустриален, ул.
Промишлена

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

313

06.12.2006 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

004

Мултитест ООД
Варна
кв. Западна промишлена
зона, ул. Атанас Далчев №
1,
тел.: 052/ 574 030

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

314

26.10.2006 г.

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

004
658

Мултитест ООД
Варна
ЕТ Иванов
Иванов
кв.
Западна99-Петър
промишлена
Добрич
зона,
ул. Атанас Далчев №
бул. 25-ти септември № 25,
1,
вх.
Г, 052/
ет. 1,574
ап. 030
3
тел.:
124500132
ЕИК 813141496

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

263

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
314

26.10.2006 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

704

Автотранспорт-Чирпан АД
Чирпан
ул. Кочо Цветанов № 54

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

315

29.12.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

705

Авто-Дарси ООД
Павликени
ул. Илия Златев № 59

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

316

29.12.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

234

ЕТ ИРА-Пламен Стоянов
Габрово
бул. Столетов № 72, ет. 8,
ап. 22,
тел.: 066 801 362,0889 459
078

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

317

29.12.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

270

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
305

070

700

ЕТ Иванов
Майк
ООД 99-Петър Иванов
Добрич
Севлиево
бул.Минчо
25-ти септември
25,
ул.
Михайлов № 10
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ЕТ Жан Карев-Иван
Карамански
Карлово
ул. Захари Стоянов № 16, ет.
2

НБ Лифтконтрол ООД
София
ул. Пражка пролет, бл. 213
А, вх. Б

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
318

27.07.2005 г.
29.12.2006

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

319

23.11.2006 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

320

11.12.2006 г.

Отнета със Заповед № А-О001/08.01.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП
Със Заповед А-О-004/18.03.2011
г. е ограничен обхвата на
лицензията.
Обхватът на
Лицензия № 320/11.12.2006 г. е
ограничен със Заповед № А-О004/12.03.2019 г. на
Председателя на ДАМТН.
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РЕГИСТЪР
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НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
и
700№ Наименование,
НБ Лифтконтролседалище
ООД
адрес
на
управление
и
ЕИК
София
ул. Пражка пролет, бл. 213
А, вх. Б

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7
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Номер
Дата
на издаване
320
11.12.2006
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата
заповедта
за
Отнета
съсна
Заповед
№ А-Оотнемане
или
ограничаване
001/08.01.2020 г. на на
обхвата
на лицензията
председателя
на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП
Със Заповед А-О-004/18.03.2011
г. е ограничен обхвата на
лицензията.
Обхватът на
Лицензия № 320/11.12.2006 г. е
ограничен със Заповед № А-О004/12.03.2019 г. на
Председателя на ДАМТН.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

273

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

703

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ Кандид-Добри Иванов
Пловдив
ул. Димо Хаджидимов №
21,
тел.: 032 677371

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

322

12.01.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-001
от 09.01.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП

703

322
12.01.2007 г.
ЕТ Кандид-Добри Иванов
Отнета със Заповед №А-О-001
Пловдив
от 09.01.2012 г. на
РЕГИСТЪР
ул. И
Димо
Хаджидимов
№
председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
21,
основание
чл.
34а,
ал. 9, т. 1 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
тел.: 032 677371
ЗТИП
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
701

ЕТ Ивановтест
99-Петър
Евролифт
ЕООДИванов
Добрич
София
бул.Крум
25-тиПопов
септември
ул.
№ 69,№
ет.25,
5,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 18
124500132
ЕИК 131310592

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.7.3

678

ВИКИ-ОТ ЕООД
Асеновград
ул. Цар Иван Асен ІІ № 112

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.6.13

167
323

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.
15.12.2007
Отнета със Заповед № А-О040/31.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.4.2

т. 2.4.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

324

15.01.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-005
от 06.04.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
380

ЕТ Иванов
99-Петър
СЕНАЛ
– ВИП
ООД Иванов
Добрич
Габрово
бул.Орловска
25-ти септември
ул.
№60 № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 8170661833
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
325

27.07.2005 г.
08.01.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-709
от 23.12.2008 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

281

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

706

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Лифт контрол-06 ООД
София
ж.к Младост 4, бл. 468, вх.
4, ет. 3, ап. 8

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.3
163

Елена Инвест ООД
Козлодуй
бл. 84, вх. 2, ап. 24

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

282

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

326

15.01.2007 г.

327

11.01.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О008 от 22.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
Заповедта е предмет на
оспорване по адм. Д. №
4463/2010 по описа ВАС, VІІ-мо
отд.
На основание § 1д,е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
163 Елена Инвест ООД
327
11.01.2007 г.
Обхвата на лицензията е
Рег. № Козлодуй
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване ограничен
№ и датасъс
наЗаповед
заповедта
№ за
А-Оадрес
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
бл.
84, на
вх.управление
2, ап. 24
008 от 22.07.2009
г. на и. д.на
лиценз
обхвата на на
лицензията
председател
ДАМТН, на
ията
основание чл. 34а, ал. 11 във
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
Приложение
повишена опасност
Заповедта е предмет на
№1
оспорване по адм. Д. №
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
4463/2010 по описа ВАС, VІІ-мо
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
Добрич
отд.
природен газ или втечнен въглеводороден
бул. 25-ти септември № 25,
На основание § 1д,е от
газ.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
НУРИЛОТНСПОРВРС
ЕИК 124500132
382 ДЖАМБО
т. 2.2.1
328
15.01.2007 г.
ЕООД
Стационарно монтирани съдове за флуиди
На основание § 1д,е от
Варна
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
НУРИЛОТНСПОРВРС
ул. Любен Каравелов № 79
температура на стените на съда до 200°С, на
ЕИК 103312675
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на флуифи от група 2, които
се намират под налягане периодично при
тяхното изпразване.

283

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

025

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132 АД
АГРОПОЛИХИМ
звено ТН и Метрология
Девня

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

284

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

329

16.03.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

707

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ЕЛБИ
ПЛЮС ЕООД
София
ул. Граф Игнатиев № 53, вх.
Б, ет. 2
ЕИК 030249032

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.1
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

285

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

330

19.02.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Ограничена със Заповед № А-О019 от 23.12.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 12 от
ЗТИП, във връзка с чл. 34а, ал.
10, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове и релсовите
пътища към тях.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение.

286

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

641

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Технически надзор ЕООД
Димитровград
ул. Химик, бл. 2, вх. В, ет. 1,
ап. 1
ЕИК 126653657

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

287

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

331

10.04.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
641 Технически надзор ЕООД
331
10.04.2007 г.
На основание § 1д от
Рег. № Димитровград
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес
на управление
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
ул.
Химик,
бл. 2, вх. В, и
ет.ЕИК
1,
На основание
ДВ, бр. на
лиценз
обхвата
на
лицензията
ап. 1
64/18.07.2008 г., в сила от
ията
ЕИК 126653657
19.08.2008 г.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
022

ЕТ Иванов ЕООД
99-Петър Иванов
ТЕРМОЛА
Добрич
София
бул. Люлин,
25-ти септември
№А,
25,
ж.к.
бл. 730, вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет. 11, ап. 41
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до от 200°С,
на които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
332

27.07.2005 г.
20.03.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Считано от 08.03.2019 г.,
"ТЕРМОЛА" ЕООД е
преименувано седалището и
адреса си на управление на гр.
София, ж.к. ''Хаджи Димитър'',
бл. 136, вх. Г, ет. 3, ап. 70.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
035

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
ТЕЦ-Варна
ЕАД
ДобричТехнически надзор
Отдел
бул.
25-ти септември № 25,
с.
Езерово
вх.
Г,
ет. 1, ап.
3
площадка
на ТЕЦ-Варна
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
333

27.07.2005 г.
10.04.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.8

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

292

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.7

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.12

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

617

709

417

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Товарен
автотранспортВраца 98 АД
Враца
ул. Мито Орозов № 63

ЕТ ЛИМА-ИЛИЯ ГЪРБЕШКОВ
Панагюрище
ул. Райна Княгиня № 93
ЕТ КАСПИ-ТН-ХРИСТО
ВЪЛКОВ
Варна
ул. Съборна № 16, вх. А, ет.
3, ап. 12

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.4

т. 2.4.6

т. 2.4.4

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Уреди газови за туризъм.

334

28.03.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-012
от 20.09.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

335

05.03.2007 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

336

14.02.2007 г.

На основание § 1е, д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-003 от
27.02.2013 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
417 ЕТ КАСПИ-ТН-ХРИСТО
336
14.02.2007 г.
ията
ВЪЛКОВ
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Варна
повишена опасност
ул. Съборна № 16, вх. А, ет. Приложение
№
1
3, ап. 12
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

296

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На
основание
§ 1е, д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-003 от
27.02.2013 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.2

т. 2.6.4

Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.12

708

ОФИС-63 ЕООД
Пазарджик
ул. Клокотница № 8

167

27.07.2005 г.

337

19.02.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

299

Отнета със Заповед № А-О-008
от 08.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
708 ОФИС-63 ЕООД
Пазарджик
ул. Клокотница № 8

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

т. 2.2.7

300

Номер Дата на издаване
на
лиценз
337
19.02.2007 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-008
от 08.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.

т. 2.6.1
т. 2.6.3

301

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
710

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ТОПЕКС
ЕООД
Добрич Търново
Велико
бул.Симеон
25-ти септември
ул.
Велики №№
4, 25,
вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Б, ет. 6, ап. 21
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

303

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
338

27.07.2005 г.
13.03.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
711

ЕТ Иванов
99-Петър
Лифт
Стандарт
ООД Иванов
Добрич
Хасково
25-ти септември
бул. България
№ 186, №
вх.25,
Б,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет. 4, ап. 12
ЕИК
ЕИК 124500132
1266838821,
гр. Хасково,
бул. "Г.С. Раковски" № 26А,
ет. 4, ап. 415

712

Лифт Груп ООД
София
ж.к. Младост 1, бл. 97, вх. Г,
ет. 7, ап. 88
ЕИК 175148544

396

ЕТ Подем 70-Атанас
Атанасов
Ловеч
ул. Черно море № 18
ЕИК 820130322

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2
т. 2.7.3

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
339

27.07.2005 г.
29.03.2007

Отнета със Заповед № А-О025/03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

340

29.03.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О006/18.03.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

341

29.03.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-005 от
18.02.2016 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 1 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
396 ЕТ Подем 70-Атанас
341
29.03.2007 г.
ията
Атанасов
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Ловеч
Приложение
повишена опасност
ул. Черно море № 18
№
1
ЕИК 820130322
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

309

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
§ 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-005 от
18.02.2016 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 1 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

310

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7

312

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

313

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
007

Иванов
99-Петър
Иванов
ЕТ ОТН
52-Петър
Вригазов
Добрич
Плевен
бул. Дружба,
25-ти септември
№ 25,
ж.к.
бл. 412, вх.
В,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 8
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

314

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
342

27.07.2005 г.
21.05.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

411

ЕТ Аста-Донка Добрева
Пловдив
ул. Георги Кирков № 64

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.8.1
т. 2.6.13

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

т. 2.4.2

т. 2.6.13

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Линии въжени висящи товарни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

315

167

27.07.2005 г.

343

14.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О016/23.10.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
411

658

426

ЕТ Аста-Донка Добрева
Пловдив
ул. Георги Кирков № 64
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ЕТ СПО-Контрол-Ивайло
Тихов
София
ул. Цар Асен № 12, ет. 3, ап.
7
ЕИК 130721142

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
т. 2.6.1
т. 2.6.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

316

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
343
14.05.2007 г.

167

27.07.2005 г.

344

14.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
Отнета със Заповед № А-О016/23.10.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Отнета със Заповед № А-О014/17.08.2020 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

317

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

714

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
СТАРТ 6 ЕООД
Варна
ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 407, вх. 13, ет. 5, ап. 236
ЕИК 148046040

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

318

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

345

18.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

319

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

320

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5

173

069

СУАБ-СБА ЕООД
София
ул. Позитано № 3
Универсал-95 ООД
Пловдив
ул. Рогошко шосе № 1,
тел.: 032/900-908

т. 2.4.6
т. 2.4.4

т. 2.4.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

346

21.05.2007 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

347

11.05.2007 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

321

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
311

345

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
Товарни
автомобилни
Добрич АД
превози
бул. 25-ти септември № 25,
Кюстендил
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИКТехноексперт-Иван
124500132
ЕТ
Иванов
Разград
ул. Марица № 49, вх. Б, ап.
9 ЕИК 116516172

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
348

27.07.2005 г.
13.04.2007

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

349

07.05.2007 г.

На основание § 1е и § д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О042/29.11.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

324

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
Площадки работни подвижни.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4

Подемници строителни товаро-пътнически.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

713

А Е Т ООД
Септември
бул. България № 90

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

350

14.05.2007 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

587

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД
София
ж.к. Младост 3, бл. 364, вх.
6, ап. 84

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

351

07.05.2007 г.

На основание § 1е и § д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-013
от 20.04.2015 г. на зам.
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34б, ал. 4 от
ЗТИП.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
587 КЕЙ ДИФУЖЪН ООД
351
07.05.2007 г.
На основание § 1е и § д от
Рег. № София
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес
на управление
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
ограничаване
на
ж.к.
Младост
3, бл. 364,
вх.
Отнета съсили
Заповед
№ А-О-013
лиценз
обхвата
на
лицензията
6, ап. 84
от 20.04.2015 г. на зам.
ията
председателя на ДАМТН, на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
основание чл. 34б, ал. 4 от
Приложение
повишена опасност
ЗТИП.
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
Добрич
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
вх. Г, ет. 1, ап. 3
газови съоръжения в административни,
ЕИК 124500132
жилищни и обществени сгради и обекти.

414

ЕТ Михаела-Ж.К.-Здравка
Михайлова
София
ж.к. Бъкстон, бл. 17, вх. Д,
ет. 5, ап. 82

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.1.2

т. 2.2.1
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352

07.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-002
от 18.02.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

414

352
07.05.2007 г.
ЕТ Михаела-Ж.К.-Здравка
Отнета със Заповед № А-О-002
Михайлова
от 18.02.2014 г. на
РЕГИСТЪР
София
председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ж.к. Бъкстон, бл. 17, вх. Д,
основание
чл.
34а,
ал. 9, т. 1 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ет. 5, ап. 82
ЗТИП.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

331

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.6.1
т. 2.6.2

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

715

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Техноконтрол СПО ЕООД
Пловдив
ул. Граф Игнатиев № 1, ет.
3, ап. 15 ЕИК 160090327

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.12

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

353

21.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 353/21.05.2007 г. е
ограничена със Заповед № А-О044/04.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП.

3, ап. 15 ЕИК 160090327

Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
РЕГИСТЪР
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.7.3
006

Полимери АД
Отдел ВТН
Девня
област Варна

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

354

11.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-003 от
29.01.2016 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 2 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
006 Полимери АД
354
11.05.2007 г.
На основание § 1д от
Рег. № Отдел
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване НУРИЛОТНСПОРВРС
№ и дата на заповедта
за
ВТН
Отнета
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
Девня
със Заповед № А-О-003 от на
лиценз
обхватаг.наналицензията
област Варна
29.01.2016
председателя
ията
на ДАМТН, на основание чл.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
34а, ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.3.1

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.6.1
т. 2.6.10

т. 2.6.13

106

НЕК ЕАД
клон ВЕЦ-група-Родопи
Отдел Безопасни условия
на труд и контрол на
експлоатация
Пловдив
ул. Васил Левски № 244

т. 2.2.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

355

28.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

338

Отнета със Заповед № А-О-011
от 11.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер
Дата
на издаване
106№ Наименование,
355
28.05.2007
г.
НЕК ЕАД
адресВЕЦ-група-Родопи
на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
клон
лиценз
Отдел Безопасни условия
ията
на труд и контрол на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
експлоатация
Приложение
повишена опасност
Пловдив
№
1
ул. Васил Левски № 244
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.10

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

Кранове конзолни.

339

№ и дата
на заповедта
за
Отнета
със Заповед
№ А-О-011
отнемане
или ограничаване
на
от 11.04.2011
г. на
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.13

716

"Технонадзор-СЛ" ЕООД
гр. Сливен,
ул. "Клокотница" № 6А
ЕИК119665367

т. 2.6.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

356

29.05.2007 г.

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t и релсовите
пътища към тях.

340

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

716

658

"Технонадзор-СЛ" ЕООД
гр. Сливен,
ул. "Клокотница" № 6А
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЕИК119665367
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях;
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване;
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове и релсовите
пътища към тях.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

341

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
356

29.05.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

т. 2.6.12
т. 2.6.13

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение.
Площадки работни подвижни;
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително;
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени;

342

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
023

227

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул.
25-ти септември
ЕТ
Нике-90
Н-Никола № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Вангелов
ЕИК 124500132
Варна
ул. Подвис, бл. 30, вх. Д, ап.
49

ЕТ Меркурий-ДастикиКирил Стайков Паунов
София
ул. Хайдушка гора № 5

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

343

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

357

21.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-006
от 16.05.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

358

30.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-011
от 09.07.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 1 от
ЗТИП.

227

358
30.05.2007 г.
ЕТ Меркурий-ДастикиОтнета със Заповед № А-О-011
Кирил Стайков Паунов
от 09.07.2020 г. на
София
председателя на ДАМТН, на
РЕГИСТЪР
ул.
Хайдушка
гора
№
5
основание
34а, ал. 2, т. 1 от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН чл.
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЗТИП.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.13

т. 2.7.1

Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.

т. 2.7.2

Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.

344

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

665

046

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. ООД
3
Техноексперт
ЕИК 124500132
Пловдив
ул. Нева № 6

ЕТ Диана-Димчо Калчев
Варна
ул. Васил Априлов № 10, вх.
1, ет. 1, ап. 2

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

345

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

359

21.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О029/03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

360

14.05.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О045/07.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
046 ЕТ Диана-Димчо Калчев
360
14.05.2007 г.
На основание § 1д от
Рег. № Варна
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване НУРИЛОТНСПОРВРС
№ и дата на заповедтаОтнета
за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
ул. Васил Априлов № 10, вх.
със Заповед № А-Олиценз
обхвата
на
лицензията
1, ет. 1, ап. 2
045/07.12.2017 г. на
ията
Председателя на ДАМТН, на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Приложение
повишена опасност
ЗТИП
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
Добрич
предназначени за транспортиране на
бул. 25-ти септември № 25,
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
ЕИК 124500132
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

133

Биовет АД
Звено Технически надзор
Пещера
ул. Петър Раков № 39

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

346

361

28.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О043/04.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
133 Биовет АД
361
28.05.2007 г.
Отнета със Заповед № А-ОРег. № Звено
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№и
дата на заповедта
Технически
надзор и
043/04.12.2017
г. на за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
Пещера
Председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
ул. Петър Раков № 39
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.10

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

Кранове конзолни.

347

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.13

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

348

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
648

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
Алфа-М
ЕООД
Добрич
Пловдив
бул.Братя
25-тиБъкстон
септември
№ 25,
ул.
№ 66
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 115878802
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Площадки работни подвижни.

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
362

27.07.2005 г.
10.05.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
476

ЕТ Иванов 99-Петър
Топлоинвест
ЕООД Иванов
Добрич
Търговище
бул.Славейков
25-ти септември
ул.
№ 7 № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 125037413
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

350

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
363

27.07.2005 г.
14.05.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

351

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.6

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.

т. 2.6.7
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

194

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Ремотекс-Раднево ЕАД
Отдел ИБТЕТН
Раднево
ул. Заводска № 1
ЕИК 123155993

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

364

14.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О008/15.05.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2,

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

194
658

Ремотекс-Раднево ЕАД
Отдел ИБТЕТН
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Раднево
Добрич
ул.
Заводска № 1
бул. 123155993
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т.2.2
Съдове метални, работещи при
свръхналягане, по-високо от 0,05 MPa:
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
364

14.05.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О008/15.05.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2,
във връзка с чл. 34а, ал. 2, т.2
от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

296

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Топлофикация Пловдив ЕАД
Отдел ТЕБЗР
Пловдив
ул. Васил Левски № 236

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съдове метални, работещи при
свръхналягане, по-високо от 0,05 MPa:
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.1.2

т.2.2
т. 2.2.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
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27.07.2005 г.

365

31.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

отнета със Заповед № А-О-017
от 15.07.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Пловдив
ул. Васил Левски № 236

председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
РЕГИСТЪР
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

363

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

364

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

365

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.

366

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.5.4
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.5

Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

367

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10

т. 2.6.11

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

368

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

719

Евротест НВ ЕООД
Плевен
ул. Хаджи Ангел № 24, вх. Б,
ет. 1, ап. 3,
тел.: 0888 38 53 76

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

366

31.05.2007 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

717

Александра-Бакиев ЕООД
София
кв. Малинова долина,
бул. Климент Охридски №
96 ЕИК 175047779

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

367

30.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О003/06.03.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

369

717

367
30.05.2007 г.
Александра-Бакиев ЕООД
Отнета със Заповед № А-ОСофия
003/06.03.2019 г. на
РЕГИСТЪР
кв. И
Малинова
долина,
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
бул. Климент Охридски №
основание
чл.
34а,
ал. 9, т. 2 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
96 ЕИК 175047779
ЗТИП.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

370

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

371

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

485

338

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ АНВА-2001-Йорданка
Иванова
София
ж.к. Надежда, бл. 604, вх. Б,
ап. 41,
ЕИК 130549002
ЕТ Дже-Дже-Евгений Илиев
София
ул. Удово № 8,
БУЛСТАТ 831091632

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

368

30.05.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-004
от 21.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и 3
от ЗТИП.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

369

04.06.2007 г.

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О007 от 22.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
Отнета със Заповед № А-О-011
от 26.04.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 3 и
ал. 9, т. 2 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1
от АПК.

372

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес
на управлениеИлиев
и ЕИК
338 ЕТ
Дже-Дже-Евгений
София
ул. Удово № 8,
БУЛСТАТ 831091632

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

466

ЕТ ЕМО-Емил Иванов
Костинброд
ул. Балван № 5

т. 2.4.4

444

ЕТ Живка Атанасова-ПроектКонсулт 77
София
ж.к. Света Троица, бл. 5, ет.
8, ап. 27

т. 2.2.1

Номер Дата на издаване
на
369
04.06.2007 г.
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане
или
Обхвата
наограничаване
лицензията е на
обхвата
на
лицензията
ограничен със Заповед
№ А-О007 от 22.07.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 2 от ЗТИП.
Отнета със Заповед № А-О-011
от 26.04.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 2, т. 3 и
ал. 9, т. 2 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1
от АПК.

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

370

04.06.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

371

04.06.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-012
от 09.05.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

373

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
444 ЕТ Живка Атанасова-Проект371
04.06.2007 г.
Отнета със Заповед № А-О-012
Рег. № Консулт
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
77
09.05.2011
г. на за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
София
председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
ж.к. Света Троица, бл. 5, ет.
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
8, ап. 27
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
Добрич
предназначени за транспортиране на
бул. 25-ти септември № 25,
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
ЕИК 124500132
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

718

ЕТ Петю Петев
Първомай
ул. Ангел Кънчев № 4,
тел.: 0888 316 484

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

372

30.05.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

720

ЕТ Мура-М-Димитър
Мановски
Варна
ул. Младежка № 16 и
ЕИК:103548266

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

373

07.06.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-005
от 06.08.2010 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и 3
от ЗТИП.

т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

374

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
720 ЕТ Мура-М-Димитър
373
07.06.2007 г.
Отнета със Заповед № А-О-005
6.1.2023
Мановски
от 06.08.2010 г. на
Рег. № Варна
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на управление
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
ограничаване
ул.
Младежка
№ 16 и и ЕИК
основаниеили
чл. 34а,
ал. 9, т. 2 ина
3
лиценз
обхвата
на
лицензията
ЕИК:103548266
от ЗТИП.
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
Добрич
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
бул. 25-ти септември № 25,
към тях.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
ЕИК 124500132
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

375

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

591

Център за изпитване и
европейска сертификация
ЕООД
Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №
23 ЕИК 123618423

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

376

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

374

23.05.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
591 Център за изпитване и
374
23.05.2007 г.
ията
европейска сертификация
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЕООД
Приложение
повишена опасност
Стара Загора
№
1
бул. Патриарх Евтимий №
658 23
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЕИК 123618423
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

377

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
на лицензията
Наобхвата
основание
§ 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

378

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

379

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

380

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

381

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

382

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
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431

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Складова техника АД
Структурно обособена част
за ТН
Горна Оряховица
ул. Свети Княз Борис І № 25
ЕИК 814191858

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.8.3
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Линии въжени висящи товарни.
Ски-влекове преносими (портативни).
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

384

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

375

15.06.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 375/15.06.2007 г. е
отнета със Заповед № А-О02/27.02.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

Горна Оряховица
председателя на ДАМТН, на
ул. Свети Княз Борис І № 25
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
РЕГИСТЪР
ЕИК 814191858
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

678

217

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1,ЕООД
ап. 3
ВИКИ-ОТ
ЕИК 124500132
Асеновград
ул. Цар Иван Асен ІІ № 112,
тел.: 0888 811 005

ЗСК Кремиковци АД
Звено ТН
София
район Кремиковци
ЕИК 831643109

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.9

386

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

376

15.06.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-005
от 06.03.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

377

07.06.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-003
от 07.04.2008 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

217

377
07.06.2007 г.
ЗСК Кремиковци АД
Отнета със Заповед № А-О-003
Звено ТН
от 07.04.2008 г. на
София
Председателя
на ДАМТН, на
РЕГИСТЪР
район
КремиковциОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ основание
34а, ал. 9, т. 5 от
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
НА ДАМТН чл.
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 831643109
ЗТИП.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

605

ЕТ АНА-Димитър Атанасов
Хасково
ул. Дружба № 7

722

Елмот АД
Звено ТН
София
ул. Акад. Методи Попов №
24, ет. 4
ЕИК104017546

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

387

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

378

04.07.2007 г.

379

15.06.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-135
от 21.11.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Ограничена със Заповед № А-О037/31.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

722
658

Елмот АД
Звено ТН
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
София
Добрич
ул.
Акад. Методи Попов №
бул.ет.
25-ти
24,
4 септември № 25,
вх.
Г,
ет.
1, ап. 3
ЕИК104017546
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

388

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
379

15.06.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Ограничена със Заповед № А-О037/31.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

004

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
Добрич
електромагнити, спредери и др., с които
бул. 25-ти септември № 25,
допълнително се оборудват повдигателните
вх. Г, ет. 1, ап. 3
съоръжения.
ЕИК 124500132
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Мултитест ООД
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
Варна
включително.
кв. Западна промишлена
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
зона, ул. Атанас Далчев № 1
товароподемност до 300 kg.
ЕИК 813141496
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.

389

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

380

15.06.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
004 Мултитест ООД
Варна
кв. Западна промишлена
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
зона, ул. Атанас Далчев № 1 Приложение
повишена опасност
ЕИК 813141496
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
Добрич
бул. 25-ти септември
723 Булгарконтрола
т. 2.7.1
АД № 25,
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
София
включително.
ЕИК 124500132
бул.
Ситняково № 23, ет. 2
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
тел.: 02/ 989 40 70
товароподемност до 300 kg.
ЕИК 831635265
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
721

Мавелита ООД
София
ул. Подполк. Калитин, бл.
216, вх. А, ет. 14, ап. 63
ЕИК 175090411

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

390

Номер Дата на издаване
на
лиценз
380
15.06.2007 г.
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

381

15.06.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-014
от 06.07.2016 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34Б, ал. 4 от ЗТИП.

382

15.06.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета
със Заповед № А-О-018 от
04.09.2015 г. на председател на
ДАМТН, на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

ул. Подполк. Калитин, бл.
216, вх. А, ет. 14, ап. 63
ЕИК 175090411

със Заповед № А-О-018 от
04.09.2015 г. на председател на
ДАМТН, на основание чл. 34а,
РЕГИСТЪР
ал. 9,ЗА
т. 5ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
от ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.4.1

Съдове за хладилни уредби.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

391

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
727

463

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември
Еклат-Грънчеви
ООД № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Карлово
ЕИКПанайот
124500132
ул.
Волов № 18
ЕТ Петър Петров
София
ж.к. Фондови жилища, бл.
209-а, вх. В, ет. 7, ап. 66

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.3
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

392

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

383

18.07.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

384

20.07.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-013
от 06.10.2009 г. на и. д.
председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

209-а, вх. В, ет. 7, ап. 66

основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

393

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

724

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап.
3
Инспекция
за техническо
ЕИК 124500132
осигуряване
и надзор ООД
Пазарджик
ул. Софроний Врачански №
1А
ЕИК 112661697

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

385

28.06.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

729

Крас Тех ООД
Ямбол
ул. Жорж Папазов № 20, ет.
6, ап. 19

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

386

24.07.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

отнета със Заповед № А-О007/05.04.2011 г. на
Председателя на ДАМТН.
Заповедта влязла в сила на
02.08.2011г.

729

386
24.07.2007 г.
Крас Тех ООД
отнета със Заповед № А-ОРЕГИСТЪР
Ямбол
007/05.04.2011 г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Жорж Папазов № 20, ет.
Председателя на ДАМТН.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6, ап. 19
Заповедта влязла в сила на
6.1.2023
02.08.2011г.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
Добрич
стрелата без товарна количка или без
бул. 25-ти септември № 25,
механизми за въртене или придвижване.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

399

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
098

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ Николай
Иванов-Русалка
Добрич
Русе
бул.Муткурова
25-ти септември
№ 25,
ул.
№ 84, ж.к.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЦЮР, бл. 5, вх. Е, ет. 7, ап.18
ЕИК 124500132
ЕИК117533178

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
387

27.07.2005 г.
24.07.2007

728

ЕТ Николай Чобанов-Петко
Чобанов
Габрово
ул. Васил Левски № 3

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

388

20.07.2007 г.

003

Строителство и ремонт АД
Звено ТН
Девня
Промишлена зона

т. 2.1.2

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Площадки работни подвижни.

389

28.06.2007 г.

т. 2.6.12

401

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О051/28.12.2017 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП
На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Отнета със Заповед № А-О-002
от 16.02.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
725

730

212

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ИвановВитанов-1
99-Петър Иванов
т. 2.4.4
ЕТ Стоян
Автомобилни газови уредби за компресиран
Добрич Търново
Велико
природен газ или втечнен въглеводороден
бул.Христо
25-ти септември
№вх.
25,Б,
ул.
Ботев № 62,
газ.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет. 2, ап. 4
ЕИК 124500132
т. 2.4.2
РО-ЕМ ООД
Газопроводи, газови инсталации,
Перник
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
кв. Кракас, ул. Металик №
бутилкови инсталации, газови уреди и други
11 ЕИК 113587709
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

ИТЕМ КОНСУЛТ ЕООД
София
ул. 202 № 8 ЕИК 130486502

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

402

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
390

27.07.2005 г.
28.06.2007

391

25.07.2007 г.

392

28.06.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
212 ИТЕМ КОНСУЛТ ЕООД
392
28.06.2007 г.
На основание § 1д от
Рег. № София
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес
и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
ул.
202на
№управление
8 ЕИК 130486502
На основание
ДВ, бр. на
лиценз
обхвата
на
лицензията
64/18.07.2008 г., в сила от
ията
19.08.2008 г.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

403

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

404

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

502

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

СД ФЕБ-91 Кочанов и сие
Асеновград
ул. Бузлуджа № 38
ЕИК 825122265

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

393

04.07.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Обхватът на лицензията е
ограничен със Заповед А-О030/21.10.2016 г. на основание
чл. 34а, ал. 11 от ЗТИП
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
502 СД ФЕБ-91 Кочанов и сие
393
04.07.2007 г.
ията
Асеновград
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. Бузлуджа № 38
Приложение
повишена опасност
ЕИК 825122265
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

т. 2.2.5

406

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
На основание
§ 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Обхватът на лицензията е
ограничен със Заповед А-О030/21.10.2016 г. на основание
чл. 34а, ал. 11 от ЗТИП
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1

408

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.5
т. 2.5.1

т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
409

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
673

ЕТ Иванов
99-ПетърСофия
Иванов
ТГК
Техно-газ-кооп
Добрич
АД
бул. 25-ти
звено
ТН септември № 25,
вх.
Г,
ет.
София 1, ап. 3
ЕИК
124500132река № 12
ул. Владайска

507

Контрол-газ ЕООД
София
ж.к Дружба 2, бл. 219, вх. А,
ап. 11,
тел.: 02/973 1651
ЕИК130916434

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.

т. 2.4.4

578

ГРАВИТА ООД
Бургас
ул. Места № 90

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3

412

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
394

27.07.2005 г.
10.07.2007

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

395

30.07.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Обхвата е ограничен със
Заповед № А-О-008 от
15.03.2012 г. на председателя
на ДАМТН и Решение на ВАС №
16047 от 15.12.2012 г. оставя в
сила заповедта.

396

24.07.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-016
от 22.11.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
578 ГРАВИТА ООД
Бургас
ул. Места № 90

658
308

726

260

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември
КУМЕРИО
МЕД АД № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап. 3 надзор
Звено Технически
ЕИК 124500132
Пирдоп
Промишлена зона
ЕИК 832046871
ЕТ Експрес-сервиз-Атанас
Галинов
Благоевград
ул. Яне Сандански, бл. 3, вх.
Б, ет. 8, ап. 24
ЕТ Унитест-Георги ВелевЙорданка Велева
София
ж.к. Дружба, бл. 154, вх. В,
ап. 8
ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.1.2

т. 2.6.13

т. 2.4.4

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
396
24.07.2007 г.
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-016
от 22.11.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

167

27.07.2005 г.

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

397

08.08.2007 г.

Отнета със Заповед №А-О033/16.11.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

398

16.07.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

399

16.07.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-003
от 29.04.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед А-О-024
от 11.12.2013 г. на осн. Чл. 34а,
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

413

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата
на лицензията
260 ЕТ Унитест-Георги Велев399
16.07.2007 г.
Отнета
със Заповед
№ А-О-003
ията
Йорданка Велева
от 29.04.2021 г. на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
София
председателя на ДАМТН, на
Приложение
повишена опасност
ж.к. Дружба, бл. 154, вх. В,
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
№1
ап. 8
ЗТИП.
658 ЕИК
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Обхвата на лицензията е
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
Добрич
ограничен със Заповед А-О-024
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
от 11.12.2013 г. на осн. Чл. 34а,
температура на стените на съда до 200°С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
На основание § 1д и § 1е от
максималното допустимо налягане в
НУРИЛОТНСПОРВРС
мегапаскали не превишава числото 4000.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

414

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
РЕГИСТЪР
19.08.2008 г.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

415

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

416

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

417

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

418

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

419

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.

420

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

427

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ЕТ Фотоателие Астра-Иван
Джиджев
София
бул. Патриарх Евтимий №
23

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.8.3
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Линии въжени висящи товарни.
Ски-влекове преносими (портативни).
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

421

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

400

01.08.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-022
от 06.12.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

бул. Патриарх Евтимий №
23

основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

422

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

168

196

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап.
3
Централна
енергоремонтна
ЕИК 124500132
база
АД
Отдел БРЗ и ЦПО
София
кв. Военна рампа, ул.
Локомотив № 1
Дунарит АД
Звено БЗР и ВТН
Русе
п.к. 12
ЕИК 129006931

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

423

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

401

08.08.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-014
от 05.06.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

402

07.08.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О016/21.09.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
402
07.08.2007
г.
Дунарит
АД
Отнета
съсЗАЗаповед
№ А-ОНА196
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА
ДАМТН
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Звено БЗР и ВТН
016/21.09.2018 г. на За
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Русе
Председател
на ДАМТН, на
6.1.2023
п.к. 12
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Рег. № ЕИК
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
129006931 седалище и
ЗТИП.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 115°С до 250°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
ЕИК 124500132
включително.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

424

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

731

Казанджиев ЕООД
Велико Търново
ул. Ален мак № 4, вх. В, ет.
4, ап. 11
ЕИК 104681853

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

425

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

403

01.08.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О009/14.06.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

731

403
01.08.2007 г.
Казанджиев ЕООД
Отнета със Заповед № А-ОВелико Търново
009/14.06.2018 г. на
РЕГИСТЪР
ул.
Ален
мак
№
4,
вх.
В,
ет.
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
4, ап. 11
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 104681853
ЗТИП
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

426

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

427

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

291

Водоснабдяване и
Канализация ЕООД
Звено ОТНСПО
Пловдив ЕИК 115010670

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

431

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

404

12.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-012
от 13.06.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

291

404
12.09.2007 г.
Водоснабдяване и
Отнета със Заповед №А-О-012
Канализация ЕООД
от 13.06.2016 г. на
РЕГИСТЪР
Звено ОТНСПО
председателя на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Пловдив ЕИК 115010670
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗТИП
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

240

ЕТ Елит – Атанас Токушев
Силистра
ул. Осъм № 48
ЕИК 020548164

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

405

10.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О002/26.01.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП
На
основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

240

405
10.09.2007 г.
ЕТ Елит – Атанас Токушев
Отнета със Заповед № А-ОСилистра
002/26.01.2017 г. на
РЕГИСТЪР
ул. И
Осъм
№ 48
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 020548164
основание
чл.
34а,
ал. 9, т. 2 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗТИП
На
6.1.2023
основание § 1д и § 1е от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

433

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

434

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1

435

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5

432

Международен панаирПловдив АД
Звено ОТН
Пловдив
бул. Цар Борис ІІІ
Обединител № 37
ЕИК 825278766

т. 2.4.6
т. 2.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

436

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

406

12.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-018
от 03.08.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

432

658

Международен панаирПловдив АД
Звено ОТН
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Пловдив
Добрич
бул.
Цар Борис ІІІ
бул. 25-ти септември
Обединител
№ 37 № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 8252787663
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.10

150

019

Подемстроймаш АД
Звено ТН и ВТН
Пазарджик
ул. Синитевска № 6
ЕИК 112651945
ТЕЦ Бобов дол ЕАД,
Звено Технически надзор
с. Големо село
общ. Бобов дол,
обл. Кюстендил
ЕИК 109513731

т. 2.6.12
т. 2.6.13

т. 2.3.3

Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

437

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
406
12.09.2007 г.

167

27.07.2005 г.

407

07.08.2012 г.

408

11.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
Отнета със Заповед № А-О-018
от 03.08.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

Отнета със Заповед № А-О006/24.02.2020 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП
Отнета със Заповед № А-О022/16.09.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
019 ТЕЦ Бобов дол ЕАД,
408
11.09.2007 г.
ията
Звено Технически надзор
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
с. Големо село
Приложение
повишена опасност
общ. Бобов дол,
№
1
обл. Кюстендил
658 ЕИК
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
109513731
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
Добрич
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
бул. 25-ти септември № 25,
към тях.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
ЕИК 124500132
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
624

ЕЛ-ДИ ЕООД
с. Първомайци
общ. Горна Оряховица, ул.
Марица № 7
ЕИК 104626173

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

438

409

12.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О022/16.09.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

624

409
12.09.2007 г.
ЕЛ-ДИ ЕООД
На основание ДВ, бр.
с. Първомайци
64/18.07.2008
г., в сила от
РЕГИСТЪР
общ.
Горна Оряховица,
ул.
19.08.2008
г.
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Марица № 7
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 104626173
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

439

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

440

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

441

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

442

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

443

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

732

Хелиос АД
Севлиево
зона Изток 1

т. 2.4.4

250

ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР
АД
Пазарджик
кв. Главиница

т. 2.2.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

410

07.08.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

411

17.09.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-013
от 17.05.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

444

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
250 ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР
411
17.09.2007 г.
Отнета със Заповед № А-О-013
Рег. № АД
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
17.05.2011
г. на за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или ограничаване
Пазарджик
председателя
на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
кв. Главиница
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
Добрич
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
бул. 25-ти септември № 25,
към тях.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
493 МЕВ ООД
т. 2.2.10
412
19.09.2007 г.
Стационарно монтирани бутилки за
ЕИК 124500132
Габрово
съхранение на втечнени, сгъстени или
ул. Варовник № 14, ет. 3, ап.
разтворени под налягане газове.
9
ЕИК 030064820
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

445

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
026

ЕТ Иванов
99-Петър
Девня
цимент
АД, Иванов
ДобричВ Т Н
Отдел
бул. 25-ти септември № 25,
Девня
вх.
Г, ет. 1, ап.зона
3
Промишлена
124500132
ЕИК 81309833

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.5

т. 2.3.1

т. 2.4.2

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

446

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
413

27.07.2005 г.
24.08.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

534

Атоменергоремонт ЕАД
Звено ТН
Козлодуй ЕИК 106530686

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.7
т. 2.6.3

Съдове за хладилни уредби.
Кранове конзолни.

447

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

414

19.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
534 Атоменергоремонт ЕАД
414
19.09.2007 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
Звено ТН
6.1.2023
Козлодуй ЕИК 106530686
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
Добрич
кранове.
бул. 25-ти септември № 25,
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
електромагнити, спредери и др., с които
ЕИК 124500132
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
734 ИЦО-74 ООД
т. 2.1.1.
415
18.09.2007 г.
Котли парни, работещи при свръхналягане
На основание § 1д от
София
до 0,05 MPa.
НУРИЛОТНСПОРВРС
ул. Козлодуй № 183, вх. Г,
На основание ДВ, бр.
ап. 30
64/18.07.2008 г., в сила от
ЕИК 175301794
19.08.2008 г.
448

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

734
658

ИЦО-74 ООД
София
ЕТ Иванов
99-Петър
ул.
Козлодуй
№ 183,Иванов
вх. Г,
Добрич
ап.
30
бул. 175301794
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

449

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
415

18.09.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

450

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

451

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

452

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

649

ГАМА-Х ЕООД
Пловдив
ул. Братя Бъкстон № 66 ЕИК
115878810

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

416

24.08.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС Лицензия
№ 416/26.08.2007 г. е отнета
със Заповед № А-О005/16.02.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

649

416
24.08.2007 г.
ГАМА-Х ЕООД
На основание § 1д и § 1e от
Пловдив
НУРИЛОТНСПОРВРС Лицензия
РЕГИСТЪР
ул.
Братя
Бъкстон
№
66
ЕИК
№ ДАМТН
416/26.08.2007
г. е отнета
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
115878810
със Заповед № А-ОНА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
005/16.02.2018
г. на
6.1.2023
Председателя на ДАМТН, на
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване основание
№ и датачл.
на34а,
заповедта
ал. 9, т.за
2 от
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане илиЗТИП
ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
ЕИК 124500132
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

454

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

455

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.8.3

Линии въжени висящи товарни.
Ски-влекове преносими (портативни).
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
736

733

ЕТ
ИвановКМ
99-Петър
ЕСТИМА
ООД Иванов
Добрич
гр.
София, р-н "Люлин", ж.
бул.
25-ти септември
№Е,25,
к.
"Люлин",
бл. 311, вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 105 ЕИК 131100124
ЕИК 124500132
Захарен комбинат Пловдив
АД
Пловдив
бул. България № 117
еик 115081888

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.7
т. 2.3.1

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
417

27.07.2005 г.
21.09.2007

418

05.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О047/07.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 3, т. 1 и т.
2 от ЗТИП.

бул. България № 117
еик 115081888

основание чл. 34а, ал. 3, т. 1 и т.
2 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

737

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
Добрич
товарозахващащи, окачени на
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемната кука - сапани, клещи,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
траверси, вакуумни захващачи и др.
ЕИК 124500132
т. 2.1.1.
ГАЗКОНТРОЛ
ЕООД
Котли парни, работещи при свръхналягане
Стара Загора
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
бул. В. Левски № 7, ет. 3, ап.
Котли водогрейни, работещи при
5
температура на нагрятата вода до 110
ЕИК 123747037
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

460

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

419

21.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
738

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
ТЕХНО-СТРОЙ
КОМПЛЕКТ
Добрич
ЕООД
бул. 25-ти септември № 25,
Пазарджик
вх.
ап. 3 № 1
ул. Г,
П.ет.
Ю.1,
Тодоров
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

465

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
420

27.07.2005 г.
21.09.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-008
от 25.06.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
3 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

466

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

467

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

740

Техноконтрол ООД
Стара Загора
ул. Ген. Столетов № 100, вх.
А, ет. 8, ап. 32
ЕИК 123728663

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

421

08.10.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О025/10.07.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
740 Техноконтрол ООД
421
08.10.2007 г.
Отнета със Заповед № А-ОРег. № Стара
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№и
дата на заповедта
Загора
025/10.07.2017
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
ул. Ген. Столетов № 100, вх.
Председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
А, ет. 8, ап. 32
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЕИК 123728663
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

471

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

472

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1

473

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.4

т. 2.4.5

587

КЕЙ ДИФУЖЪН ООД
София
ж.к. Младост 3, бл. 364, вх.
6, ап. 84

т. 2.4.6
т. 2.2.10

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

474

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

422

21.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-013
от 20.04.2015 г. на зам.
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34б, ал. 4 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
735

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
Технически
надзор ООД
Добрич
София
бул. Младост
25-ти септември
№ вх.
25,
ж.к.
3, бл. 351,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
2, ет. 2, ап. 43
ЕИК 124500132
ЕИК175231591

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

669

ЕР ЛИКИД България ЕООД
Звено Технически надзор
Пирдоп
Промишлена зона
ЕИК 130059799

т. 2.2.1

т. 2.6.13

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

475

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
423

27.07.2005 г.
19.09.2007

Отнета със Заповед № А-О031/07.11.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34б, ал. 4 от
ЗТИП.

424

24.09.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-04
от 08.07.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
008

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ ПИКИ-Иван
Петров
Добрич
Сандански
бул.Асен
25-ти
септември №№
25,
ул.
Хадживасилев
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
19
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

476

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
425

27.07.2005 г.
21.09.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007
от 08.08.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.3

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.12

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Площадки работни подвижни.

477

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

264

Кремиковци АД
Отдел ТН
София
кв. Ботунец

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

478

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

426

24.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-005
от 13.03.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

София
кв. Ботунец

председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.3.3

т. 2.6.13

172

ЕТ Мими Петровска
гр. София, ж. к. "Дианабад",
бл. 23, вх. Е, ап. 116, ЕИК:
121619462

т. 2.2.8

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

479

167

27.07.2005 г.

427

24.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
172 ЕТ Мими Петровска
427
24.09.2007 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
гр. София, ж. к. "Дианабад",
6.1.2023
бл. 23, вх. Е, ап. 116, ЕИК:
Рег. № 121619462
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.10
Стационарно монтирани бутилки за
Добрич
съхранение на втечнени, сгъстени или
бул. 25-ти септември № 25,
разтворени под налягане газове.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
391 Капитан Петко Войвода АД
т. 2.2.9
15.10.2007 г.
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени 428
На основание § 1e от
Кърджали
за транспортиране на вещества от клас 2 по
НУРИЛОТНСПОРВРС
кв. Гледка, ул. 1-ви май №
ADR или RID.
60
434 МСК-Казичене ЕООД
т. 2.6.1
24.09.2007 г.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване 429
Отнета със Заповед № А-О-002
Звено ТН
и с товароподемност до 5 t.
от 08.01.2015 г. на
т. 2.6.2
София
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
председателя на ДАМТН, на
кв. Казичене
на механизма за придвижване и с
основание чл. 34а, ал. 9, т.1 от
пневматичен или хидравличен цилиндър за
ЗТИП
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

480

434

429
24.09.2007 г.
МСК-Казичене ЕООД
Отнета със Заповед № А-О-002
РЕГИСТЪР
Звено
ТН
от 08.01.2015
г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
София
председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
кв. Казичене
основание
чл. 34а, ал. 9, т.1 от
6.1.2023
ЗТИП
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
Добрич
стрелата без товарна количка или без
бул. 25-ти септември № 25,
механизми за въртене или придвижване.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

481

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

584

ЕТ Язовец-Стилян Стефанов
Варна
ж.к. Петлешев, бл. 155, вх.
1, ап. 65 ЕИК 040243533

228

Контролтест ООД
София
бул. Асен Йорданов № 12
ЕИК 831805643

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

482

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

430

19.09.2007 г.

431

24.09.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
739

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
Монди
Пекиджинг
Добрич
Стамболийски
ЕАД
бул. 25-ти
25,
Отдел
ТН исептември
контрол на№СПО
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Стамболийски
ЕИКЗаводска
124500132
ул.
№1

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

483

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
432

27.07.2005 г.
24.09.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-132
от 03.10.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.8
т. 2.6.10

т. 2.6.13

075

Каучук АД
Отдел БРЗ, ООС и ТНСПО
София
ул. Ст. Караджа № 2
ЕИК 822105378

т. 2.2.1

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

484

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

433

10.10.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
075 Каучук АД
433
10.10.2007 г.
Рег. № Отдел
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
БРЗ, ООС иседалище
ТНСПО и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
София
лиценз
обхвата
на лицензията
ул. Ст. Караджа № 2
ията
ЕИК 822105378
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 115°С до 250°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
ЕИК 124500132
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.9

т. 2.6.10

485

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

082

КЦМ АД
Служба Технически надзор
Пловдив
ул. Асеновградско шосе
ЕИК115007471

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

486

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

434

03.10.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Обхватът на лицензията е
ограничен със Заповед А-О026/03.08.2017 г.

082

434
03.10.2007 г.
КЦМ АД
Обхватът на лицензията е
Служба Технически надзор
ограничен със Заповед А-ОПловдив
026/03.08.2017 г.
РЕГИСТЪР
ул.
Асеновградско
шосе
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК115007471
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

487

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
490

ЕТ Иванов 99-Петър
Пътнически
превозиИванов
ЕООД
Добрич
бул.Поп
25-ти
септември
ул.
Богомил
№ 3 № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

033

СД Валид-Тонова, Ценова
Враца
ул. Отец Паисий № 2
ЕИК 020955306

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3 ЕИК
124500132

т. 2.4.3

282

Агротехника АД
Отдел ТН
Карлово

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
435

27.07.2005 г.
10.10.2007

436

02.11.2007 г.

437

30.10.2007 г.

438

02.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Отнета със Заповед №А-О-009
от 08.06.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

282
658

Агротехника АД
ЕТ Иванов
Отдел
ТН 99-Петър Иванов
Добрич
Карлово
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

481

ЕТ Деница-87-Георги
Георгиев
Горна Оряховица
ул. Македония № 11 Б

237

Топлофикация АД
Звено ТН
Монтана
ул. Цар Самуил № 24
ЕИК111036109
Топлофикация ВТ АД
Звено ВТНи ЗБН
Велико Търново
ул. Никола Габровски
ЕИК 104003977

446

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

489

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

438
167

02.11.2007 г.
27.07.2005 г.

Отнета със Заповед №А-О-009
от 08.06.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

439

30.10.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

440

29.10.2007 г.

441

30.10.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О024/10.07.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Отнета със Заповед № А-О015/19.09.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
446

658

Топлофикация ВТ АД
Звено ВТНи ЗБН
Велико Търново
ул. Никола Габровски
ЕИК 104003977
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

т. 2.2.5
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
441
30.10.2007 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О015/19.09.2018 г. на За
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

155

ЕТ Стандарт-2000-Петранка
Петрова
Търговище
ул. Цар Освободител № 36,
ап. 39

т. 2.2.9

411

ЕТ Аста-Донка Добрева
Пловдив
ул. Георги Кирков № 64 ЕИК

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

442

31.10.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

443

06.11.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О013/07.10.2019 г. На
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
ЗТИП.

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

491

411

443
06.11.2007 г.
ЕТ Аста-Донка Добрева
Отнета със Заповед № А-ОРЕГИСТЪР
Пловдив
013/07.10.2019
г. На
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Георги Кирков № 64 ЕИК
Председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
основание
чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
6.1.2023
ЗТИП.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
Добрич
стрелата без товарна количка или без
бул. 25-ти септември № 25,
механизми за въртене или придвижване.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

492

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

068

410

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3 Цветков
ЕТ Плам-Цвятко
ЕИК 124500132
Сопот
ул. Георги С. Раковски № 8
ЕИК 020484206

ЕТ Пенчо Семов
Габрово
ул. Христо Смирненски №
33, ет. 2, ап. 8
ЕИК 817016586

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

493

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

444

05.11.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О014/05.09.2018 г. на За
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
ЗТИП.

445

02.11.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О037/19.12.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
410

658

238

ЕТ Пенчо Семов
Габрово
ул. Христо Смирненски №
33, ет. 2, ап. 8
ЕИК 817016586
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Спарки АД
Звено ТН на СПО
Русе
ул. Розова долина № 1
ЕИК 117010838

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

494

Номер Дата на издаване
на
лиценз
445
02.11.2007 г.
ията

167

27.07.2005 г.

446

06.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О037/19.12.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП.

Отнета със Заповед № А-О-012
от 18.08.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
238 Спарки АД
446
06.11.2007 г.
Отнета със Заповед № А-О-012
Рег. № Звено
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
ТН на СПОседалище и
18.08.2021
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
Русе
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхвата
на34а,
лицензията
ул. Розова долина № 1
основание
чл.
ал. 10, т. 2 от
ията
ЕИК 117010838
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
На основание § 1д от
Приложение
повишена опасност
НУРИЛОТНСПОРВРС
№1
На основание ДВ, бр.
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
64/18.07.2008 г., в сила от
Добрич
предназначени за транспортиране на
19.08.2008 г.
бул. 25-ти септември № 25,
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
ЕИК 124500132
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.6.1
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

495

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

496

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
066

Иванов 99-Петър
ЕТ Пламен
АбаджиевИванов
Добрич
Смолян
бул.Маестро
25-ти септември
Ул.
Атанасов№
№25,
4
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

400

Калисто ООД
Русе
ул. Епископ Босилков № 9,
ет. 3 ЕИК 117532496

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

497

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
447

27.07.2005 г.
20.11.2007

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

448

29.10.2007 г.

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

498

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

122

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3
ЕТ Техноконсулт-РР-Йосиф
ЕИК 124500132
Генов
Разград
ж.к. Орел, бл. 6, вх. Ж, ап.
15 ЕИК 116513258

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

500

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

449

05.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-004
от 15.02.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34Б, ал. 4 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

501

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

743

ЕТ Интел - Иван Иванов
с. Богомилово
обл. Стара Загора

т. 2.2.9

746

Газконтрол ЕООД
Бургас
ж.к Славейков, бл. 69, вх. А,
ет. 2, ап. 4

744

Билдинг-Строй Експрес
ЕООД
Шумен
ул. Марица № 22, вх. 2, ет.
5, ап. 34

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

450

13.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

451

15.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

452

13.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

502

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
445

ЕТ Иванов
99-Петър
Захарни
заводи
АД Иванов
ДобричТН
Звено
бул. 25-ти
септември № 25,
Горна
Оряховица
вх.
Г,
ет.
1,
3 І № 29
ул. Св. Князап.
Борис
124500132
ЕИК 104051737

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

т. 2.2.7

503

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
453

27.07.2005 г.
16.11.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

504

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

505

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

499

ТЕХНОИНС ЕООД
Бургас
Ул. Хан Крум № 38, ет. 1
ЕИК102812229

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°С
включително.

506

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

454

15.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
т. 2.2.3 Отм.-ДВ, бр. 78 от 2011
г., в сила от 07.10.2011 г.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
499

658

ТЕХНОИНС ЕООД
Бургас
Ул. Хан Крум № 38, ет. 1
ЕИК102812229
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

507

Номер Дата на издаване
на
лиценз
454
15.11.2007 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
на лицензията
Наобхвата
основание
§ 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
т. 2.2.3 Отм.-ДВ, бр. 78 от 2011
г., в сила от 07.10.2011 г.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби.

508

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

509

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

510

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t и релсовите
пътища към тях.

511

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове и релсовите
пътища към тях.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

512

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

745

ЕТ ХНД-Трейдинг-Стойчо
Бурмов
Сунгурларе
ул. В.Левски № 2, вх. А, ет.
3, ап. 9

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение;
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

513

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

455

13.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
741

508

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.4.1
ЕТ Нановски-Пламен
Петров
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
Добрич
Ловеч
предназначени за захранване с втечнен
бул.Никола
25-ти септември
ул.
Сяров № 9№ 25,
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 110517456
газови уреди в административни, жилищни и
ЕИК 124500132
обществени сгради и обекти.

ЕТ Прециз-Ивайло Виденов
София
ул. Георги Минчев № 38 А,
ет. 4, ап. 12

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.2.9
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
456

27.07.2005 г.
30.10.2007

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О-019 от
04.08.2016 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП

457

15.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
527

505

052

324

ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
Турист
Сервиз
Рент-А-Кар
Добрич
ЕООД
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, Бъкстон,
ап. 3
бул.Г,Братя
бл. 14,
ЕИКД,124500132
вх.
ет. 6
Марвел ООД
Сливен
Бул. Панайот Хитов, бл. 22,
вх. Г, ап. 8
ЕТ Фанка ИвановаКарамфил Кичуков
с. Буково
общ. Мадан
РМО-Металургремонт АД
Звено Орган за контрол
София
кв. Ботунец
ЕИК 121119005

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
458

27.07.2005 г.
15.11.2007

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

459

16.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

460

16.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

461

06.11.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О018/18.12.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

515

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
324 РМО-Металургремонт АД
461
06.11.2007 г.
Отнета със Заповед № А-ОРег. № Звено
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№и
дата на заповедта
Орган за контрол
018/18.12.2019
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
София
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
кв. Ботунец
основание
ал. 9, т. 2 от
ията
ЕИК 121119005
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 115°С до 250°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
ЕИК 124500132
включително.
т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.5.3

Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

т. 2.6.8
т. 2.6.10

т. 2.6.13

516

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
742

470

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ Марияна
Вангелова
Добрич
Пловдив
бул.Звезда
25-ти септември
25,
ул.
№ 26, вх. Д,№ет.
1,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 1
ЕИК 124500132
Саламандър-911 ООД
Русе
бул. Цар Освободител № 64
ЕИК 117072197

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

517

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
462

27.07.2005 г.
06.11.2007

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

463

05.11.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Лицензия № 463/05.11.2007 г. е
отнета със Заповед № А-О003/15.02.2018 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

бул. Цар Освободител № 64
ЕИК 117072197

Лицензия № 463/05.11.2007 г. е
отнета със Заповед № А-О003/15.02.2018 г. на
РЕГИСТЪР
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЗТИП.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

448

689

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Криоинвест АД
Звено ТН
София
бул. Асен Йорданов № 8

Протех и ко ЕООД
Казанлък
ул. Славянска № 7, ет. 2, ап.
3
ЕИК123723399

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

518

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

464

19.11.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

465

06.11.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-017
от 02.12.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
Обхватът на Лицензия №
465/06.11.2007 г. е ограничен
със Заповед № А-О050/13.12.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11, във
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Обхватът
на Лицензия № 465/06.11.2007

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
689 Протех и ко ЕООД
465
06.11.2007 г.
На основание § 1д от
Рег. № Казанлък
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
ограничаване
на
ул. Славянска № 7, ет. 2, ап.
Отнета съсили
Заповед
№ А-О-017
лиценз
обхвата
на
лицензията
3
от 02.12.2021 г. на
ията
ЕИК123723399
председателя на ДАМТН, на
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
Приложение
повишена опасност
ЗТИП.
№1
Обхватът на Лицензия №
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
465/06.11.2007 г. е ограничен
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
със Заповед № А-Обул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
050/13.12.2017 г. на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
Председателя на ДАМТН, на
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
основание чл. 34а, ал. 11, във
мегапаскали не превишава числото 50.
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
Обхватът
на Лицензия № 465/06.11.2007
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
г. е ограничен със Заповед № Анапрежение в електрическите централи и
О-002/24.01.2017 г. на
подстанции.
Председателя на ДАМТН, на
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
основание чл. 34а, ал. 11, във
предназначени за транспортиране на
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
ЗТИП.
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

519

Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11, във
връзка с чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
РЕГИСТЪР
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.9

Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

521

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

522

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

748

Икономикс-М ЕООД
Севлиево
Ул. Стоян Бъчваров № 13,
ет. 3, ап. 5
ЕИК 107523965

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.1.1
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 МРа включително
Котли водогрейни, реботещи при
температура на нагрятата вода до 110°С
включително.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

523

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

466

20.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

748

466
20.11.2007 г.
Икономикс-М ЕООД
На основание § 1е от
Севлиево
НУРИЛОТНСПОРВРС
РЕГИСТЪР
Ул.
Стоян
Бъчваров
№
13,
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ет. 3, ап. 5
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 107523965
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

524

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.4

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.8
т. 2.6.12

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Площадки работни подвижни.

525

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

408

АЛКОМЕТ АД
Звено ТН
Шумен
Втора индустриална зона
ЕИК 837066358

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

526

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

467

29.01.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

408

467
29.01.2008 г.
АЛКОМЕТ АД
На основание ДВ, бр.
Звено ТН
64/18.07.2008 г., в сила от
РЕГИСТЪР
Шумен
19.08.2008
г.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Втора индустриална зона
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 837066358
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

527

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

528

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

529

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

531

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

117

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. АД
3
Котлостроене
ЕИК 124500132
Отдел
БРЗ и ППО
София
ж.к Военна рампа, ул. 202ра № 8

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.1
т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

532

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

468

12.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-013
от 25.10.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

360

Промет Стиил АД
Структурнообособена част
Контролни органи и ТН
София
Ул. Добруджа № 1, ет. 1
ЕИК 130919989

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

533

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

469

21.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Контролни органи и ТН
София
Ул. Добруджа № 1, ет. 1
РЕГИСТЪР
ЕИКИ130919989
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.7

Кранове конзолни.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
750

002

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър
т. 2.2.9
Микотехника
ЕООД Иванов
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
Добрич
София
за транспортиране на вещества от клас 2 по
бул.Хаджи
25-ти септември
№ 190,
25,
Кв.
Димитър, бл.
ADR или RID.
вх. Г,
ет.
1,
ап.
3
А, ап. 2,
ЕИК 124500132
тел.:
0887 522769

Солвей Соди АД,
Звено Технически надзор и
лаборатория за
безразрушителен контрол
Девня
Промишлена зона
ЕИК 813109388

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
470

27.07.2005 г.
21.11.2007

471

12.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

002

471
12.11.2007 г.
Солвей Соди АД,
Звено Технически надзор и
лаборатория за
РЕГИСТЪР
безразрушителен
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО контрол
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Девня
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Промишлена зона
6.1.2023
ЕИК 813109388
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.3
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда от 350°С до 450°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
ЕИК 124500132
включително.
т. 2.6.1.3
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
747 Технически контрол и
т. 2.1.1.
472
19.11.2007 г.
Котли парни, работещи при свръхналягане
Отнета със Заповед №А-О-012
диагностика ЕООД
до 0,05 MPa.
от 20.07.2012 г. на
т. 2.1.2
Девня
Котли водогрейни, работещи при
председателя на ДАМТН, на
Промишлена зона на
температура на нагрятата вода до 110
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
територията на Норд АД, п.к
градуса C.
ЗТИП
т. 2.2.1
40
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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747

472
19.11.2007 г.
Технически контрол и
Отнета със Заповед №А-О-012
диагностика ЕООД
от 20.07.2012 г. на
РЕГИСТЪР
Девня
председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Промишлена зона на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
територията на Норд АД, п.к
ЗТИП
6.1.2023
40
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

541

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

542

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
403

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Ивановиндъстри
99-ПетърАД
Иванов
т. 2.1.2
Стомана
Котли водогрейни, работещи при
ДобричОТ и ТН
Отдел
температура на нагрятата вода до 110
бул. 25-ти септември № 25,
Перник
градуса C.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
т. 2.2.1
ул. Владайско въстание № 1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
124500132
ЕИК 113509219
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
473

27.07.2005 г.
28.11.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О014/23.10.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

749

Искра-АТ ООД
Твърдица
Ул. Антим І № 1
обл. Сливен

392

Неохим АД
Стр.обособена част
Инспекция за ТН
Димитровград
ул. Химкомбинатска № 3
ЕИК 836144932

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

544

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

474

28.11.2007 г.

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

475

21.11.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-027
от 03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

392
658

Неохим АД
Стр.обособена част
ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
Инспекция
за ТН
Добрич
Димитровград
бул.Химкомбинатска
25-ти септември№
№325,
ул.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 836144932
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

545

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
475

21.11.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед № А-О-027
от 03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

т. 2.2.7
т. 2.3.1

Съдове за хладилни уредби.
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.6.1
т. 2.6.8
т. 2.6.10

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

547

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

457

Мини Марица-Изток ЕАД
Звено ТН
Раднево
Ул. Димитров № 13
ЕИК 833017552

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

476

30.11.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

457

476
30.11.2007 г.
Мини Марица-Изток ЕАД
На основание § 1д и § 1е от
Звено ТН
НУРИЛОТНСПОРВРС.
РЕГИСТЪР
Раднево
На
основание
ДВ, бр.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Ул. Димитров № 13
64/18.07.2008 г., в сила от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 833017552
19.08.2008 г.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1

551

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
136

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Екотерминженеринг
ООД
Добрич
Пазарджик
бул.Константин
25-ти септември
№ 25,
ул.
Величков
№
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
20, ет. 4
124500132
ЕИК 040151451

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.8

Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

554

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
477

27.07.2005 г.
29.11.2007

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.6.13

369

342

БВА ЕООД
Стара Загора
ул. Неофит Рилски № 5

Елхим - Искра АД
Служба МП, ГЗ и ВТН
Пазарджик
ул. Искра № 9, ет. 3
ЕИК112013939

т. 2.2.4

т. 2.4.6
т. 2.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Уреди газови за туризъм.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

555

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

478

28.12.2007 г.

479

27.12.2007 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

342

658

Елхим - Искра АД
Служба МП, ГЗ и ВТН
Пазарджик
ЕТ Иванов
99-Петър
ул.
Искра №
9, ет. 3 Иванов
Добрич
ЕИК112013939
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

556

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
479

27.12.2007 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

004

Мултитест ООД
Варна
кв. Западна промишлена
зона, ул. Атанас Далчев №
ЕТ ВАЗ-Юлия СерафимоваЗлатинова-Васил Златинов
Благоевград
бул. Св.св.Кирил и Методи
№ 25, вх. Д, ет. 2, ап. 4

105

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.9
Автоцистерни и жп цистерни, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
т. 2.6.13

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.
Подемници строителни товаро-пътнически.

557

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

480

11.12.2007 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

481

27.12.2007 г.

Отнета със Заповед № А-О-006
от 15.03.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
4 от ЗТИП. Заповедта е влязла в
сила на 30.04.2013 с решени №
6049 от 30.4.2013 на ВАС.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
751

752

ЕТ Ивановинженеринг
99-Петър Иванов
Булгаргаз
Добрич
ЕООД
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, ап.
3
бул.Г,Евлоги
Георгиев
№
ЕИК 124500132
41А,
ап. 6

ЕТ Валентин Вутев
Плевен
ул. Даме Груев № 6А, ет. 1,
ап. 1,
тел.: 064/30106

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.5

Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.6
т. 2.4.4

558

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
482

27.07.2005 г.
27.12.2007

Отнета със Заповед № А-О-011
от 04.09.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

483

09.01.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
734

736

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ИЦО-74
ООД
Добрич
София
бул.Козлодуй
25-ти септември
№ Г,
25,
ул.
№ 183, вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 30
ЕИК 124500132

ЕСТИМА КМ ООД
София
бул. Тотлебен № 34, бл. 5,
ет. 2
ЕИК 131100124

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.1
т. 2.6.2

559

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
484

27.07.2005 г.
28.12.2007

485

29.01.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
736 ЕСТИМА КМ ООД
485
29.01.2008 г.
Рег. № София
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
бул. Тотлебен № 34, бл. 5,
лиценз
обхвата
на лицензията
ет. 2
ията
ЕИК 131100124
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
Добрич
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
вх. Г, ет. 1, ап. 3
към тях.
ЕИК 124500132
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

560

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

356

ЕТ Тодор Тодоров
Шумен
ул. Скопие № 2, вх. Б, ет. 2,
ап. 3
ЕИК 127500970

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

561

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

486

14.02.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О020/04.08.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

356

486
14.02.2008 г.
ЕТ Тодор Тодоров
Отнета със Заповед № А-ОШумен
020/04.08.2016 г. на
РЕГИСТЪР
ул.
Скопие
№
2,
вх.
Б,
ет.
2,
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ап. 3
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 127500970
ЗТИП.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

562

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

563

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

564

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

565

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.

566

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
550

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-тиИнженеринг
септември №
Кълвача
АД25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Звено Технически надзор
ЕИК 124500132
с.Пряпорец
обл.Стара Загора

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.2

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

567

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

487

14.02.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-004
от 12.03.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.

568

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

569

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

570

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.8
т. 2.6.9

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

753

ЕКОТЕСТ ООД
Бургас
ул. Александровска № 91,
ет. 1
ЕИК 147047374

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

572

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

488

29.01.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-010
от 01.08.2019 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
753 ЕКОТЕСТ ООД
488
29.01.2008 г.
Отнета със Заповед № А-О-010
Рег. № Бургас
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
01.08.2019
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
ул. Александровска № 91,
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
ет. 1
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЕИК 147047374
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
Добрич
въглеводородни газове, предназначени за
бул. 25-ти септември № 25,
захранване с газ на газови съоръжения,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и тръбопроводи, предназначени
ЕИК 124500132
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

573

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.4

385

Даго-Даниела Петрова
ЕООД
Добрич
ж.к Балчик, бл. 32, вх. Г, ет.
5, ап. 15
ЕИК124703606

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

574

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

489

29.01.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

385

489
29.01.2008 г.
Даго-Даниела Петрова
На основание ДВ, бр.
ЕООД
64/18.07.2008 г., в сила от
РЕГИСТЪР
Добрич
19.08.2008
г.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ж.к Балчик, бл. 32, вх. Г, ет.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
5, ап. 15
6.1.2023
ЕИК124703606
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

575

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

576

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

577

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1

578

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

579

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

754

ВЕСТО ООД
Пазарджик
ул. Стоян Василев № 21

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

580

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

490

14.02.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
341

755

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ СТИК-Станил
Борисов
Добрич
Сливен
бул.
25-ти септември
м.
Дюлева
река № 34 № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Никеа ООД
Плевен
ж.к. Дружба, бл. 217, вх. А,
ет. 4, ап. 11

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.2.8

Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

581

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
491

27.07.2005 г.
14.02.2008

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

492

14.02.2008 г.

Отнета със Заповед № А-О014/22.11.2013 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

755

492
14.02.2008 г.
Никеа ООД
Отнета със Заповед № А-ОПлевен
014/22.11.2013 г. на
ж.к. Дружба, бл. 217, вх. А,
Председателя на ДАМТН, на
РЕГИСТЪР
ет.
4,
ап.
11
основание
34а, ал. 9, т. 2 от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН чл.
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЗТИП.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

756

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

КАРИМ ЕООД
Пазарджик
ул. Райко Алексиев № 27,
ет. 8, ап. 46

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

582

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

493

14.02.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-009
от 08.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
756

658

КАРИМ ЕООД
Пазарджик
ул. Райко Алексиев № 27,
ет. 8, ап. 46
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

т. 2.2.5

т. 2.2.7

583

Номер Дата на издаване
на
лиценз
493
14.02.2008 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
на лицензията
Отнета
със Заповед
№ А-О-009
от 08.04.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

584

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.4

т. 2.4.5
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

585

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.

586

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
157

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Иванов 99-Петър
Иванов
т. 2.4.4
ЕТ ТЕТ-инж.
Тодор Тодоров
Автомобилни газови уредби за компресиран
Добрич
Монтана
природен газ или втечнен въглеводороден
бул.Цар
25-ти
септември
№ 25,
ул.
Иван
Александър
№
газ.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
24
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
494

27.07.2005 г.
09.04.2008

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Отнета със Заповед № А-О-011
от 08.10.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

243

Надзор ЕООД
Ботевград
ул. Патриарх Евтимий № 70,
вх. В, ет. 4, ап. 8

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

495

20.08.2008 г.

760

ЗСК-Стоманобетон ЕАД
Отдел Технически надзор
София
кв. Кремиковци
ЕИК 175277329

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

496

07.05.2008 г.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

587

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
760 ЗСК-Стоманобетон ЕАД
496
07.05.2008 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
Отдел Технически надзор
6.1.2023
София
Рег. № кв.
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
Кремиковци седалище и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
ЕИК 175277329
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
Добрич
електромагнити, спредери и др., с които
бул. 25-ти септември № 25,
допълнително се оборудват повдигателните
вх. Г, ет. 1, ап. 3
съоръжения.
ЕИК 124500132
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

588

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
018

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Витамин-91-Огнян
Стоев
Добрич
Благоевград
бул.Дойран
25-ти септември
№ 25,
ул.
№ 17,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет. 1, ап. 1
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.6.13

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.

т. 2.7.1
т. 2.7.2

589

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
497

27.07.2005 г.
09.04.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
758

009

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти
септември
№ 25,
ТЮФ
Инженеринг
ЕООД
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
София
ЕИКПавлово,
124500132
кв.
ул. Преки път
№ 16-18

Балканфарма Дупница АД,
Дирекция Опазване на
околната среда, здраве и
безопасност при работа и
технически надзор
Дупница
ул. Самоковско шосе № 3

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.4

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.1

т. 2.6.12

Площадки работни подвижни.

590

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

498

07.04.2008 г.

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

499

07.05.2008 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
със Заповед № А-О018/26.05.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
009 Балканфарма Дупница АД,
499
07.05.2008 г.
На основание § 1д от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
Дирекция Опазване на
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
6.1.2023
околната среда, здраве и
със Заповед № А-ОРег. № безопасност
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване 018/26.05.2017
№ и дата на г.
заповедта
за
приседалище
работа и и
на Заместникадрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
технически надзор
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
Дупница
основание
ал. 9, т. 2 от
ията
ул. Самоковско шосе № 3
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
Добрич
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
бул. 25-ти септември № 25,
към тях.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
759 Метронико ЕООД
т. 2.4.2
500
30.04.2008 г.
Газопроводи, газови инсталации,
Отнета със Заповед №А-О-006
ЕИК 124500132
Ихтиман
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
от 07.03.2016 г. на
ул. Шипка № 25, вх. Б, ап. 16
бутилкови инсталации, газови уреди и други
председателя на ДАМТН, на
ЕИК 175419789
газови съоръжения в административни,
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
жилищни и обществени сгради и обекти.
ЗТИП
т. 2.4.3

085

ЕТ Кръстьо Димов
Асеновград
ул. Теменуга № 2

т. 2.4.4

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

591

501

08.05.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
762

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЖАР-Р
ЕООД
Добрич
Плевен
бул.Емануил
25-ти септември
№ 25,
ул.
Васкидович
№
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
118
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.4.4

401

ЕТ Марк-М-Илия Марков
Видин
ж.к Гео Милев, бл. 12, вх. Б,
ет. 5, ап. 37

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

592

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
502

27.07.2005 г.
08.05.2008

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

503

07.05.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
212

ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
ИТЕМ
КОНСУЛТ
ЕООД
Добрич
София
бул. 25-ти
септември № 25,
район
Сердика,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.83
ул. 202-ра №
124500132
ЕИК 130486502

757

Синуватик ЕООД
София
ул. Ал. Стамболийски №
104, ет. 1, ап. 6
ЕИК 175219870

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

593

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
504

27.07.2005 г.
02.04.2008

505

02.04.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

ул. Ал. Стамболийски №
104, ет. 1, ап. 6
ЕИК 175219870

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

594

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

465

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап.
3
Технически
УниверситетЕИК 124500132
Варна
Звено Охрана на труда и
технически надзор
Варна
ул. Студентска № 1
ЕИК 103616137

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

595

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

506

07.05.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-019
от 23.12.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
761

ЕТ ИвановМетал
99-Петър
Иванов
Радомир
индъстрис
Добрич
АД
бул. 25-ти септември
№ 25,
Инспекция
за техническа
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
безопасност, екология и
ЕИК 124500132
технически
надзор
Радомир
Индустриална зона
ЕИК 175115373

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.3
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
507

27.07.2005 г.
07.05.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-023
от 13.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

225

Софийска вода АД
Отдел БЗР
София
ж.к. Младост 4, ЕИК
130175000
ул. Бизнес парк 1, сграда 2А

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

508

07.05.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-010
от 10.06.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
495

ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
„ТЮФ
Рейнланд
България”
Добрич
ЕООД
бул.София,
25-ти септември
№ 25,
гр.
район
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
„Оборище”
ЕИК„Стара
124500132
ул.
планина” № 41
БУЛСТАТ 121059907

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
509

27.07.2005 г.
05.06.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

БУЛСТАТ 121059907
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

393

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Отдел Технически контрол и
качество
с. Ковачево
област Стара Загора
ЕИК 123531939

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

600

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

510

05.06.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
393 ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
510
05.06.2008 г.
Рег. № Отдел
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
Технически
контрол и
и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
качество
лиценз
обхвата
на лицензията
с. Ковачево
ията
област Стара Загора
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЕИК 123531939
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.

601

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

602

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

683

Енел Оперейшънс България
АД
Отдел Безопасни условия
на труд
с. Медникарово
област Стара Загора
ЕИК 123559633

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

511

05.06.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видно от Търговския регистър,
считано от 13.07.2011 г., "Енел
Оперейшънс България" АД е
преименувано на
"КонтурГлобал Оперейшънс
България" АД.

Отдел Безопасни условия
Оперейшънс България" АД е
на труд
преименувано на
с. Медникарово
"КонтурГлобал Оперейшънс
РЕГИСТЪР
област
Стара
Загора
България"
АД.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 123559633
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

т. 2.6.1
т. 2.6.5

604

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

605

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

511

ЕТ Николай Иванов-НПИ
Шумен
Ул. Стара планина № 84, бл.
2, вх. 1, ет. 7, ап. 23
ЕИК 020918884

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.3

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

512

05.06.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 512/05.06.2008 г. е
отнета със Заповед № А-О033/18.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Ул. Стара планина № 84, бл.
2, вх. 1, ет. 7, ап. 23
ЕИК 020918884

033/18.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
РЕГИСТЪР
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

607

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.6.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

608

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

609

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

763

ЕТ Иван Атанасов
Стамболийски
ул. Дунав № 1

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

513

03.07.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
100

ЕТ ИвановАД
99-Петър Иванов
АРСЕНАЛ
Добрич на СПО
ЗвеноТН
бул. 25-ти септември № 25,
Казанлък
вх.
ет. 1, долина
ап. 3 № 100
ул. Г,
Розова
124500132
ЕИК 833067612

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

611

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
514

27.07.2005 г.
01.07.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

612

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.

613

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

614

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

189

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
Добрич
изключение на специалните
бул. 25-ти септември № 25,
приспособления, използвани в
вх. Г, ет. 1, ап. 3
металургичното производство и
ЕИК 124500132
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
Котли парни, работещи при свръхналягане
АД
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Отдел ТН
Котли водогрейни, работещи при
Бургас
температура на нагрятата вода до 110
ЕИК 812114069
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

615

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

515

01.07.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

189

515
01.07.2008 г.
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
На основание § 1д от
АД
НУРИЛОТНСПОРВРС.
РЕГИСТЪР
Отдел
ТН
На
основание
ДВ, бр.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Бургас
64/18.07.2008 г., в сила от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 812114069
19.08.2008 г.
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

616

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

617

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.
т. 2.3.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.3

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1

618

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.5
т. 2.4.6
т. 2.5.1

т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
Уреди газови за туризъм.
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.

619

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

620

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

621

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
765

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ТЕВИ-77
ЕООД
Добрич
София
бул.Козлодуй
25-ти септември
№ В,
25,
ул.
№ 183, вх.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 24
124500132
ЕИК 175301776

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

622

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
516

27.07.2005 г.
03.07.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед А-О-013
от 17.08.2012 г. влязла в сила на
12.12.2013 г. с решение
№16636/12.12.2013 на ВАС.
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

623

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

624

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

625

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

626

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

627

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.

628

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

545

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
ЕТ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Русе
ул. Хан Аспарух № 45, вх. 1,
ет. 1, ап. 1,
тел.: 0888 787 114
ЕИК 117595678

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.8.3
т. 2.1.1.

т. 2.1.2

т. 2.2.1

Линии въжени висящи товарни.
Ски-влекове преносими (портативни).
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 Mpa включително.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C включително.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

629

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

517

01.07.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-011
от 11.08.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

545

517
01.07.2008 г.
ЕТ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГОтнета със Заповед № А-О-011
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
от 11.08.2021 г. на
Русе
председателя на ДАМТН, на
РЕГИСТЪР
ул.
Хан
Аспарух
№
45,
вх.
1,
основание
ал. 10, т. 5 от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТНчл.
ЗА34а,
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ет. 1, ап. 1,
ЗТИП.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
тел.: 0888 787 114
На
основание
§ 1д и § 1e от
6.1.2023
ЕИК 117595678
НУРИЛОТНСПОРВРС
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№На
и дата
на заповедта
основание
ДВ, бр. за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
64/18.07.2008 г., в сила от на
лиценз
обхвата
на лицензията
19.08.2008
г.
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.

630

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
т. 2.2.7
т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.6.1

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

631

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

632

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

764

НИКРАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Хасково
ул. Славянска № 40
ЕИК:200070577

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.

633

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

518

03.07.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

764
658

НИКРАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Хасково
Добрич
ул.
Славянска № 40
бул. 25-ти септември № 25,
ЕИК:200070577
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

751

Булгаргаз Инженеринг
ЕООД
София
бул. Евлоги Георгиев № 41
А, ап. 6
ЕИК 131482810

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

634

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

518
167

03.07.2008 г.
27.07.2005 г.

519

18.08.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О003/03.02.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.
На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
220

ЕТ Иванов- 99-Петър
ЕЛАЦИТЕ
МЕД АД Иванов
ДобричВТН
Отдел
бул.
25-ти септември № 25,
с.
Мирково
вх.
Г,
ет. 1, ап. 3
ЕИК 122016037
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

635

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
520

27.07.2005 г.
04.08.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
520
04.08.2008
г.
ЕЛАЦИТЕ
- МЕД АДОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
НА220
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Отдел ВТН
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
с. Мирково
6.1.2023
ЕИК 122016037
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
Добрич
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
бул. 25-ти септември № 25,
МРа, и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°С, на които произведението от обема в
ЕИК 124500132
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.8
т. 2.6.9

636

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

549

Вратица ООД
Звено ТН
Враца
ул.Индустриална № 7

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

521

14.08.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-003
от 21.04.2010 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 1 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
549 Вратица ООД
521
14.08.2008 г.
Отнета със Заповед № А-О-003
Рег. № Звено
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
ТН
21.04.2010
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
Враца
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
ул.Индустриална № 7
основание
ал. 9, т. 1 от
ията
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.1
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
Добрич
по-голям и с температура на
бул. 25-ти септември № 25,
транспортираната среда над 115°С до 250°С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
ЕИК 124500132
включително.
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.11

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.

638

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

352

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3 Лазов
ЕТ Лазотех-Данчо
ЕИК 124500132
София
ул. Народен герой № 6, вх.
Е, ет. 5, ап. 14
ЕИК
130049577

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.6.13

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.4
640

МП-Металпласт АД
Сектор БТ и ТН
Пирдоп ЕИК 131194508
ул. Стоян Петров № 3

т. 2.6.13

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

522

13.08.2008 г.

Ограничена със Заповед № А-О025 от 20.10.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП

523

20.08.2008 г.

Отнета със Заповед № А-О-014
от 20.09.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП

Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Подемници строителни товаро-пътнически.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

639

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
767

ЕТ Иванов
99-Петър
Горубсо
Мадан
АД Иванов
ДобричТН
Звено
бул. 25-ти септември № 25,
Кърджали
вх.
ет. 1, ап. 3
бул.Г,България
№ 127, офис
ЕИК 124500132
101
ЕИК120057853

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.8
т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.8.3

021

Лесопласт АД
Звено ТН
Троян
кв. Велчевски
ЕИК 820194517

т. 2.2.1

т. 2.3.1

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Линии въжени висящи товарни.
Ски-влекове преносими (портативни).
Ски-влекове с дължина до 500 m без
междинни опори и с подвижни тегличи.
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

640

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
524

27.07.2005 г.
15.08.2008

525

18.08.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-024
от 28.09.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

021

525
18.08.2008 г.
Лесопласт АД
Звено ТН
Троян
РЕГИСТЪР
кв. И
Велчевски
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 820194517
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.6.1
т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

641

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
333

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
Чугунолеене
АД
ДобричТН на СПО
Отдел
бул. 25-ти септември № 25,
Ихтиман
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.8

Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.9

т. 2.6.10

642

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
526

27.07.2005 г.
18.08.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007
от 21.05.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

579

ТЕХ-КОНТРОЛ ООД
София
ж.к Красно село, бл. 14, вх.
Б, ет. 1, ап. 20
ЕИК 131113449

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

643

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

527

29.08.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

579

527
29.08.2008 г.
ТЕХ-КОНТРОЛ ООД
София
РЕГИСТЪР
ж.кИКрасно
село, бл.
14, вх.
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Б, ет. 1, ап. 20
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 131113449
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

644

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
766

ЕТ ИвановИнженеринг
99-Петър Иванов
Божкова
ЕООД
Добрич
Силистра
бул.Хан
25-ти
септември
ул.
Аспарух
№ 25,№
ет.25,
9,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 23 ЕИК 200181780
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани съдове за флуиди
от група 2 при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.2

Стационарно монтирани съдове, работещи с
флуиди от група 1 при свръхналягане до 1,6
МРа, и температура на стените на съда до
200°С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 50.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

645

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
528

27.07.2005 г.
13.08.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

т. 2.2.5

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове, предназначени за съхраняване и
транспортиране на неотровни, неразяждащи
и взривобезопасни среди, които се намират
под налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 градуса
С, както и апаратите, непосредствено
свързани с тях - топлообменници на
разделителни колони, кондензатори изпарители, изпарителни съдове, абсорбери,
филтри и др.
Съдове за хладилни уредби.

646

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, предназначени за
захранване с газ на газови съоръжения,
инсталации и тръбопроводи, предназначени
за захранване с втечнен въглеводороден газ
на инсталации, уредби и газови уреди в
административни, жилищни и обществени
сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда над 115°С до 250°С
или с налягане над 0,07 MPa до 1,6 MРa
включително.

647

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.2
Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
т. 2.3.3

т. 2.4.1

т. 2.4.2

Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и
по-голям и с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

648

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.4.5
Съоръжения и инсталации лабораторни
газови.
т. 2.4.6
Уреди газови за туризъм.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

649

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

650

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

551

Г и Т –Сервиз ООД
Казанлък
ж.к Изток, бл. 28, вх. Б, ет. 7,
ап. 44

т. 2.4.4

552

„ТОТАЛ ТЕСТ” ООД
Плевен
ул. Антим І, № 17

т. 2.2.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

529

22.08.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Транспортируеми съоръжения под налягане,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
изключение на автоцистерни и жп цистерни,
предназначени за транспортиране на
вещества от клас 2 по ADR или RID

530

04.09.2008 г.

Отнета със Заповед № А-О-004
от 21.05.2010 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

651

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
552 „ТОТАЛ ТЕСТ” ООД
530
04.09.2008 г.
Отнета със Заповед № А-О-004
Рег. № Плевен
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ иот
дата
на заповедта
21.05.2010
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
ул. Антим І, № 17
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
Добрич
природен газ или втечнен въглеводороден
бул. 25-ти септември № 25,
газ.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
578 ГРАВИТА ООД
т. 2.2.1
531
23.09.2008 г.
Стационарно монтирани метални съдове за
Обхвата е ограничен със
ЕИК 124500132
Бургас
флуиди от група 2, работещи при
Заповед № А-О-005 от
ул. Места № 90
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
29.03.2011 г. на председателя
стените на съда до 200°С, на които
на ДАМТН, на основание чл.
произведението от обема в литри и
34а, ал. 11 във връзка с ал. 9, т.2
налягането в мегапаскали е по-голямо от
от ЗТИП.
числото 100, но не превишава числото 4000.
Отнета със Заповед № А-О-016
от 22.11.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
т. 2.2.3
Метални съдове в разпределителните
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
уредби за напрежение в електрическите
ЗТИП.
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

652

председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

653

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

654

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

478

“РВЦ” ООД
Шумен
ул. Охрид № 42
ЕИК 837037253

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

532

04.09.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

478
658

“РВЦ” ООД
Шумен
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
ул.
Охрид №
42
Добрич
ЕИК
837037253
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
532

04.09.2008 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.
64/18.07.2008 г., в сила от
19.08.2008 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

658

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.2

659

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.4.4

660

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5.1
Генератори ацетиленови стационарни с
работно налягане, по-високо от 0,05 MPa, на
които произведението от налягането в MPa и
обема в dm3 е не по-голямо от числото 30.
т. 2.5.2
т. 2.5.3
т. 2.5.4

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Генератори ацетиленови с работно налягане,
по-ниско от 0,05 МРа.
Инсталации бутилкови захранващи за
ацетилен.
Тръбопроводи метални за ацетилен от
станции, генератори или бутилкови
захранващи инсталации.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

661

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

662

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

477

ТЕЦ Марица 3 ЕАД
Отдел Инспекторат
Димитровград
Промишлена зона
ЕИК 126526421

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.2.1

Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

т. 2.2.5

663

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

533

01.09.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-015
от 08.07.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

Промишлена зона
ЕИК 126526421

основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

т. 2.6.8
т. 2.6.9

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

664

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

768

БГ Контрол НТС ООД
Пловдив
ул. Братя Бъкстон № 134
ЕИК 160108686

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

665

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

534

24.09.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

ул. Братя Бъкстон № 134
ЕИК 160108686
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.11
Палети, кошове, контейнери, кюбели, с
изключение на специалните
приспособления, използвани в
металургичното производство и
транспортните контейнери с общо
предназначение, за които действат
специални изисквания.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.

666

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

565

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
Добрич
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
бул. 25-ти септември № 25,
към тях.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
т. 2.2.4
„УНО-58” ЕООД
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
ЕИК 124500132
Гоце
Делчев
допълнителните разпоредби на Наредбата
ул. Никола Петков № 13 ЕИК
за съществените изисквания и оценяване
811167332
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
т. 2.4.4

769

Кооперация „Прима-ТПК“
Търговище
ул. Цар Освободител № 4
ЕИК 000864429

т. 2.2.4

т. 2.2.5

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

667

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

535

16.09.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

536

26.09.2008 г.

Отнета със Заповед №А-О034/16.11.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
536
26.09.2008
г.
Кооперация
„Прима-ТПК“
със
№А-ОНА769
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАОтнета
ДАМТН
ЗАЗаповед
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Търговище
034/16.11.2016 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. Цар Освободител № 4
Председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
ЕИК 000864429
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.10
Стационарно монтирани бутилки за
Добрич
съхранение на втечнени, сгъстени или
бул. 25-ти септември № 25,
разтворени под налягане газове.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК„Танита-Татяна
124500132
287 ЕТ
т. 2.1.1.
537
04.11.2008 г.
Котли парни, работещи при свръхналягане
Отнета със Заповед № А-О-012
Георгиева”
до 0,05 MPa.
от 25.10.2013 г. на
т. 2.1.2
София
Котли водогрейни, работещи при
председателя на ДАМТН, на
кв. Челопечене,
температура на нагрятата вода до 110
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ул. Спортист № 4
градуса C.
ЗТИП.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

770

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„Газтек-Инженеринг” ЕООД
Русе
пл. Оборище № 4, вх. 2, ет.
6 ЕИК 200085209

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

т. 2.1.2

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

670

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

539

10.12.2008 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
770 „Газтек-Инженеринг” ЕООД
539
10.12.2008 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
Русе
6.1.2023
пл. Оборище № 4, вх. 2, ет.
Рег. № 6
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
ЕИК 200085209седалище и
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
Добрич
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
вх. Г, ет. 1, ап. 3
газови съоръжения в административни,
ЕИК 124500132
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

771

“ПКС Инженеринг” ООД
София
ул. Персенк № 70
ЕИК 130846911

т. 2.2.4

772

„Ангелков” ООД
Кюстендил
ул. Яне Сандански № 19

т. 2.2.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.
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540

10.12.2008 г.

Отнета със Заповед №
АО-108 от 30.08.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 59 от АПК.

541

10.12.2008 г.

Отнета със Заповед №
АО-009 от 03.09.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
772 „Ангелков” ООД
541
10.12.2008 г.
Отнета със Заповед №
А6.1.2023
Кюстендил
О-009 от 03.09.2014 г. на
Рег. № ул.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
Яне Сандански
№ 19 и
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
лиценз
обхвата на
лицензията
ЗТИП.
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.4
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
Добрич
допълнителните разпоредби на Наредбата
бул. 25-ти септември № 25,
за съществените изисквания и оценяване
вх. Г, ет. 1, ап. 3
съответствието на транспортируеми
ЕИК 124500132
съоръжения под налягане.
т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

773

621

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„АДИМЕКС-2000” ООД
София
ж.к. Дружба 1, бл. 12, вх. Е,
ап. 106
“Промед” ООД
Силистра
ул. Янко Тодоров № 37,
бл. Младост, ап. 3

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

542

16.12.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

543

30.12.2008 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
774

ЕТ Иванов 99-Петър
Технонадзор
ООД Иванов
Добрич
Ловеч
бул.Неофит
25-ти септември
ул.
Рилски № №
1, 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
бл. Пробив, ет. 10, ап. 28
ЕИК 124500132
ЕИК200187192

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
544

27.07.2005 г.
30.12.2008

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007
от 22.08.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.7
Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Кранове конзолни.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.12
т. 2.6.13

Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

677

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
556

362

775

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ „ДРАГОМИР
ЖЕКОВ-07”
Добрич
гр.
Провадия
бул.„Марко
25-ти септември
№ 625,
ул.
Сапарев” №
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
БУЛСТАТ Е 103121871
ЕИК 124500132
Технологичен център
„Индустриалкоопинженери
нг”
София
ул. Г.С.Раковски № 99, ет. 7
КО Консулт 99 ЕООД
Севлиево
ж.к. Д-р Атанас Москов, бл.
30, вх. А, ет. 2, ап. 24 ЕИК
107596283

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
545

27.07.2005 г.
20.03.2009

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

546

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.

547

09.02.2009 г.

Ограничена със Заповед № А-О001 от 05.04.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 12 от
ЗТИП, във връзка с чл. 34а, ал.
10, т. 5 от ЗТИП.

т. 2.1.2

т. 2.3.1

678

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
775 КО Консулт 99 ЕООД
547
09.02.2009 г.
Ограничена със Заповед № А-О6.1.2023
Севлиево
001 от 05.04.2022 г. на
Рег. № ж.к.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
Д-р Атанас Москов,
бл.и
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
30, вх. А, ет. 2, ап. 24 ЕИК
основание чл. 34а, ал. 12 отна
лиценз
обхвата
на лицензията
107596283
ЗТИП,
във връзка
с чл. 34а, ал.
ията
10, т. 5 от ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
Добрич
предназначени за захранване с втечнен
бул. 25-ти септември № 25,
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
вх. Г, ет. 1, ап. 3
газови уреди в административни, жилищни и
ЕИК 124500132
обществени сгради и обекти.

781

„СКМ-Инженеринг” ООД
Габрово
ул. Станционна № 9, вх. В

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
Асансьори товарни платформени.
Подемници строителни товаро-пътнически.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

679

548

20.03.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-015 /
02.10.2012 г. на председателя
на ДАМТН на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
575

ЕТ Иванов 99-Петър
ЗММ-Стомана
АД Иванов
Добрич„Технически надзор”
Звено
бул. 25-ти септември № 25,
Силистра
вх.
ет. 1, ап.№3 1 6
ул. Г,
Тутракан
124500132
ЕИК 118001790

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 Mpa включително.
т. 2.1.2

т. 2.6.1

т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.7

т. 2.6.8
т. 2.6.9

Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t. и релсовите
пътища към тях.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

680

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
549

27.07.2005 г.
02.02.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-004
от 17.05.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

782

„Мираж-2005” ООД
Пловдив
бул. Цариградско шосе №
43, вх. Г, ет. 4, ап. 10

т. 2.4.4

776

Трансек ЕООД
София
ж.к. Красно село, бл. 20, вх.
В, ет. 4, ап. 53
ЕИК
131361430

т. 2.4.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

550

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

551

20.02.2009 г.

Отнета със Заповед №А-О-008
от 27.04.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

681

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
776№ Наименование,
Трансек ЕООД седалище и
адрес на управление и ЕИК
София
ж.к. Красно село, бл. 20, вх.
В, ет. 4, ап. 53
ЕИК
131361430

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

348

ЕТ „ЕМ-ЕЛ-91-ЕМИЛ
БУЧИНСКИ”
гр. София, район „Младост”
ж.к. „Младост 1”, бл. 57, вх.
Б, ап. 6
БУЛСТАТ Е 121234040

т. 2.4.4

777

ТЮВ-КОНТРОЛ ЕООД
Перник
ул. Рашо Димитров № 79
ЕИК 200057868

т. 2.6.1
т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

682

Номер
Дата
на издаване
551
20.02.2009
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

552

05.03.2009 г.

553

05.03.2008 г.

№ и дата
на заповедта
за
Отнета
със Заповед
№А-О-008
отнемане
или
ограничаване
на
от 27.04.2016 г. на
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

Отнета със Заповед № А-О-014 /
01.06.2011 г. на председателя
на ДАМТН на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 2 и 3 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
777 ТЮВ-КОНТРОЛ ЕООД
553
05.03.2008 г.
6.1.2023
Перник
Рег. № ул.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
Рашо Димитров
№ 79 и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
ЕИК 200057868
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
Добрич
товарозахващащи, окачени на
бул. 25-ти септември № 25,
товароподемната кука - сапани, клещи,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
траверси, вакуумни захващачи и др.
ЕИК 124500132
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
577 Източна газова компания
т. 2.2.4
554
16.03.2009 г.
Транспортируеми съоръжения под налягане,
Отнета със Заповед № А-О-004
АД
предназначени за транспортиране на
от 16.02.2012 г. на
Звено „Технически надзор”
вещества от клас 2 по ADR или RID, с
председателя на ДАМТН, на
Варна
изключение на Автоцистерни и жп цистерни,
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
кв. Чайка, бл. 60, вх. В, ет. 1,
предназначени за транспортиране на
ЗТИП.
ап. 5
вещества от клас 2 по ADR или RID
779

388

ЕТ “Надя Борисова-46Иринка Славова”
Нова Загора
ул. Градинска № 1, вх. А, ет.
3, ап. 7
„Осогово транспорт” ООД
Кюстендил
ул. Гаров площад № 1

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

556

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

557

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

683

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
778

585

310

ЕТ Иванов ООД
99-Петър Иванов
„Еврокар”
Добрич
Стара
Загора
бул.Кап.
25-ти
септември
№№
25,
ул.
Петко
Войвода
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
36
ЕИК„МЕТОС-80-ДИНЧЕВ
124500132
СД
И
СИЕ”
гр. София,
ж.к. „Хр. Смирненски”, бл.
71, вх. А, ет. 1, ап. 4
ЕИК 130599069
„ПАРТРЕЙД” ООД
Гр. София, ж.к. „Овча купел
1”,
Бл. 510, вх. А, ап. 31
ЕИК 112062174

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
558

27.07.2005 г.
20.03.2009

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

559

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.2.1

Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

560

20.03.2009 г.

Отнета със Заповед №А-О-134
от 21.11.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

684

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
310 „ПАРТРЕЙД” ООД
560
20.03.2009 г.
Отнета със Заповед №А-О-134
6.1.2023
Гр. София, ж.к. „Овча купел
от 21.11.2011 г. на
Рег. № 1”,
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
Бл. 510, вх. А, ап. 31
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
ЕИК 112062174
ЗТИП
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.3
Метални съдове в разпределителните
Добрич
уредби за напрежение в електрическите
На основание § 1д от
бул. 25-ти септември № 25,
централи и подстанции, на които
НУРИЛОТНСПОРВРС
вх. Г, ет. 1, ап. 3
произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

780

„Мики Инвест” ЕООД
Петрич
ул. Цар Симеон № 14

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

685

561

20.03.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
597

571

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ „РАХОВЕЦ-АВТОДобрич
КРАСИМИР
СТАНЧЕВ”
бул.Горна
25-тиОряховица
септември № 25,
гр.
вх.
ет. 1, ап. 3№ 5А
ул. Г,
„Беласица”
124500132
ЕИК 104088963
ЕТ „БОБИ-М-БОРИС МИЛЕВ”
гр. София, район
„Триадица”
ул. „Бадемова гора” № 21
ЕИК 131021132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.4

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

686

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
562

27.07.2005 г.
20.03.2009

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

563

20.03.2009 г.

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед №А-О-019
от 02.12.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

ЗТИП
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.7

т. 2.2.6

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

687

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

688

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

545

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. 3
ЕТ „ТРАНС-ИНЖЕНЕРИНГЕИК 124500132
ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ”
гр. Русе
ул. „Хан Аспарух” № 45, вх.
1, ет. 1, ап. 1
ЕИК 117595678

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

689

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

564

20.03.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-010
от 06.08.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
594

ЕТ Иванов
99-Петър
„ТЕЦ
Свилоза”
АД Иванов
Добрич„Технически надзор”
Звено
бул. 25-ти септември № 25,
София
вх.
ет. 1, ап.
3
ул. Г,
Кръстю
Сарафов,
№ 51,
ЕИК1,124500132
ет.
ап. 1

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

690

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
565

27.07.2005 г.
24.03.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-006
от 08.06.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.
На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

783

„Ди Ес Ди Консулт” ООД
София
ж.к. Красно село,
ул. Житница № 22 А, бл.
255, вх. А, ап. 18

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

566

24.03.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007 /
02.09.2010 г. на председателя
на ДАМТН на основание чл. 34а,
ал. 9, т. 2 от ЗТИП. В сила от
26.10.2010 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
783№ Наименование,
„Ди Ес Ди Консулт”
ООД и
адрес
на
управление
и ЕИК
София
ж.к. Красно село,
ул. Житница № 22 А, бл.
255, вх. А, ап. 18

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.4.4

195

БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР
АД
звено ТН и БЗР
Радомир
Индустриална зона

т. 2.2.1

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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Номер
Дата
на издаване
№ исъс
дата
на заповедта
за /
566
24.03.2009
г.
Отнета
Заповед
№ А-О-007
на
отнемане
или
ограничаване
на
02.09.2010 г. на председателя
лиценз
обхвата
на
лицензията
на ДАМТН на основание чл. 34а,
ията
ал. 9, т. 2 от ЗТИП. В сила от
26.10.2010 г.

167

27.07.2005 г.

567

22.04.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-001
от 28.01.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

195

567
22.04.2009 г.
БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР
Отнета със Заповед № А-О-001
РЕГИСТЪР
АД
от 28.01.2021
г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
звено ТН и БЗР
председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Радомир
основание
чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
6.1.2023
Индустриална зона
ЗТИП.
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
Добрич
електромагнити, спредери и др., с които
бул. 25-ти септември № 25,
допълнително се оборудват повдигателните
вх. Г, ет. 1, ап. 3
съоръжения.
ЕИК 124500132
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
046 ЕТ „Дияна-Димчо Калчев”
т. 2.4.1
568
31.03.2009 г.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
На основание § 1е от
Варна
предназначени за захранване с втечнен
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
ул. Васил Априлов № 10
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
със Заповед № А-ОЕИК 103144359
газови уреди в административни, жилищни и
046/07.12.2017 г. на
обществени сгради и обекти.
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

696

046

568
31.03.2009 г.
ЕТ „Дияна-Димчо Калчев”
На основание § 1е от
Варна
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета
РЕГИСТЪР
ул.
Васил
Априлов
№
10
със
Заповед
№
А-ОНА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 103144359
046/07.12.2017 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
Добрич
разпределителните дружества за природен
бул. 25-ти септември № 25,
газ и съоръженията към тях
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
ЕИК 124500132
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
734 „ИЦО-74” ООД
т. 2.7.1
569
09.04.2009 г.
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
София
включително.
ул. Козлодуй № 183, вх. Г,
т. 2.7.2
ап. 30 ЕИК 175301794
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
599

“Елина-97” ЕООД
гр. Русе
ж.к. Здравец-север,
бл. Иван Кръстев № 2, вх. Б,
ет. 6
ЕИК 117603107

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

697

570

29.04.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О01/07.01.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
599

658

“Елина-97” ЕООД
гр. Русе
ж.к. Здравец-север,
бл. Иван Кръстев № 2, вх. Б,
ет. 6
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЕИК
117603107
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

698

Номер Дата на издаване
на
лиценз
570
29.04.2009 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата
лицензията
Отнета
съсна
Заповед
№ А-О01/07.01.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

699

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

784

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„Стройконсулт контрол”
ЕООД
с. Микрево,
обл.Благоевград

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

700

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

571

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
716

ЕТ Иванов 99-ПетърЕООД
Иванов
„Технонадзор-СЛ”
Добрич
гр.
Сливен,
бул.Клокотница
25-ти септември
ул.
№ 6А № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 119665367
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.8

Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

701

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
572

27.07.2005 г.
29.04.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

т. 2.4.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

702

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

722

„Елмот” АД
гр. София,
ул. Акад. Методи Попов №
24, ет. 4 ЕИК 104017546

т. 2.1.1.
т. 2.1.2

т. 2.2.5

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

703

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

573

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-036
от 31.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
722 „Елмот” АД
573
29.04.2009 г.
Отнета със Заповед № А-О-036
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
гр. София,
от 31.10.2017 г. на
6.1.2023
ул. Акад. Методи Попов №
Председателя на ДАМТН, на
Рег. № 24,
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване основание
№ и датачл.
на34а,
заповедта
ет. 4 ЕИК 104017546
ал. 9, т.за
5 от
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или
ограничаване
на
ЗТИП.
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
Добрич
въглеводородни газове, на които
бул. 25-ти септември № 25,
произведението от обема в литри и
вх. Г, ет. 1, ап. 3
налягането в мегапаскали е по-голямо от
ЕИК 124500132
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.2

704

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

281

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

ЕТ „Ангел Ангелов”
гр. Димитровград
бул. Раковски № 7, вх. В, ап.
12

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.2.4

Бутилки съгласно § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане.

705

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

574

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
570

ЕТ Иванов 99-Петър
„Транс-Пирин”
ООД Иванов
Добрич
гр.
Разлог
бул.Христо
25-ти септември
ул.
Ботев № 52№ 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.4
Бутилки за втечнени въглеводородни газове
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируеми съоръжения под налягане.

т. 2.4.4
273

„Оргахим” АД
Отдел „Здраве,
безопасност, екология,
качествен контрол и ВТН на
СПО”
гр. Русе
бул. Трети март № 21

т. 2.2.1

т. 2.3.1

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
575

27.07.2005 г.
29.04.2009

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

576

29.04.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О012/02.05.2017 г. на Зам.
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП и след Решение №
26/31.10.2017 г. на АС-Русе и
Решение № 9637/13.07.2018 г.
на ВАС.

273

576
29.04.2009 г.
„Оргахим” АД
Отнета със Заповед № А-ООтдел „Здраве,
012/02.05.2017 г. на Зам.
РЕГИСТЪР
безопасност,
екология,
Председателя
на ДАМТН, на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
качествен контрол и ВТН на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
СПО”
ЗТИП и след Решение №
6.1.2023
гр. Русе
26/31.10.2017 г. на АС-Русе и
Рег. № бул.
Наименование,
седалище
и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване Решение
№ и дата
заповедта за г.
Трети март №
21
№ на
9637/13.07.2018
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или
ограничаване
на
на ВАС.
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3.2
Тръбопроводи с температура на
Добрич
транспортираната среда от 250°С до 350°С
бул. 25-ти септември № 25,
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
вх. Г, ет. 1, ап. 3
включително.
ЕИК 124500132
т. 2.3.3
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.6.3
Кранове конзолни.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
789 „Ник Стивън” ЕООД
т. 2.6.1
29.04.2009 г.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване 577
Отнета със Заповед № А-О-010
гр. Силистра
и с товароподемност до 5 t.
от 24.03.2015 г. на председател
ул. Рила № 1, вх. А, ет. 2, ап.
на ДАМТН, на основание чл.
6
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

789
658

„Ник Стивън” ЕООД
гр. Силистра
ЕТ Иванов
Иванов
ул.
Рила №99-Петър
1, вх. А, ет.
2, ап.
Добрич
6
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

708

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
577

29.04.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-010
от 24.03.2015 г. на председател
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

605

ЕТ „Ана-Димитър Атанасов”
гр. Хасково
ул. Дружба № 7

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

578

24.03.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-135
от 21.11.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

605

578

ЕТ „Ана-Димитър Атанасов”
гр. Хасково
ул. Дружба № 7

24.03.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-135
от 21.11.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
РЕГИСТЪР
основание
34а, ал. 9, т. 5 от
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН чл.
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЗТИП
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

710

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
т. 2.2.7

т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

711

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.

712

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

790

„Център за изпитване,
оценка и сертификацияСофия” ООД
гр. Варна
бул. Сливница № 187
ЕИК 103777860

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.

713

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

579

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
790

658

„Център за изпитване,
оценка и сертификацияСофия” ООД
гр. Варна
бул. Сливница № 187
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЕИК
103777860
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.

714

Номер Дата на издаване
на
лиценз
579
29.04.2009 г.
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.6
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
т. 2.2.7

т. 2.2.8

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

715

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.2.10

т. 2.3.1

т. 2.3.2

т. 2.3.3

т. 2.4.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

716

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2
Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.3

т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.

717

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

776

„Трансек” ЕООД,
гр. София,
ж.к. Красно село, бл. 20, вх.
В, ет. 4, ап. 53 ЕИК
131361430

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.1.1.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

718

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

580

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед №А-О-008
от 27.04.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

776
658

„Трансек” ЕООД,
гр. София,
ЕТ Иванов
ж.к.
Красно99-Петър
село, бл.Иванов
20, вх.
Добрич
В,
ет. 4, ап. 53 ЕИК
бул. 25-ти септември № 25,
131361430
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

719

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
580

29.04.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС
Отнета със Заповед №А-О-008
от 27.04.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

720

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

786

„Пармак 73” ЕООД,
гр. София
ж.к Люлин, бл. 112, вх. В, ет.
2, ап. 29
ЕИК 175357070

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

581

29.04.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

787

ЕТ „Старт-99-Филип Нинов”,
гр. Пирдоп
ул. Опълченска № 8

т. 2.1.1.

Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

582

29.04.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-002
от 27.02.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

721

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

787
658

ЕТ „Старт-99-Филип Нинов”,
гр. Пирдоп
ЕТ Иванов
99-Петър
ул.
Опълченска
№ 8 Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.3

Метални съдове в разпределителните
уредби за напрежение в електрическите
централи и подстанции, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.4

Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.

722

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
582

29.04.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-002
от 27.02.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.5
Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
т. 2.2.6

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и др. и на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.

т. 2.2.7

Съдове за хладилни уредби, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 250°С до 350°С
или с налягане над 1,6 MPa до 4,0 MРa
включително.

т. 2.3.2
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3.3
Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда от 350°С до 450°С
или с налягане над 4,0 МРа до 8,0 MРa
включително.
т. 2.4.1
Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.4.4

т. 2.6.1

725

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

596

„Авто 2001” ООД
гр. Раднево
ул. Рашо Костов № 7
„Проучване и добив на нефт
и газ” АД
Дирекция „Добив на нефт и
газ”
гр. София
ул. Стефан Караджа № 2

791

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.4.4

т. 2.1.1.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

727

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

583

29.04.2009 г.

584

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

791
658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
„Проучване и добив на нефт Приложение
№
1
и газ” АД
ЕТ Иванов „Добив
99-Петър
т. 2.1.2
Дирекция
наИванов
нефт и
Котли водогрейни, работещи при
Добрич
газ”
температура на нагрятата вода до 110
бул.София
25-ти септември № 25,
гр.
градуса C.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
т. 2.2.1
ул. Стефан Караджа № 2
Стационарно монтирани метални съдове за
ЕИК 124500132
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.2.5

Метални стационарни съдове,
предназначени за съхраняване на флуиди от
група 2, които се намират под налягане
периодично при тяхното изпразване.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
584

29.04.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

ул. Стефан Караджа № 2
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.8
Стационарно монтирани съдове за втечнени
въглеводородни газове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.1

Тръбопроводи с температура на
транспортираната среда над 110°С до 250°С
или с налягане над 0,6 MPa до 1,6 MРa
включително.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.

т. 2.6.1
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27.07.2005 г.
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РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.8
т. 2.6.9

т. 2.6.10

т. 2.6.12
т. 2.6.13

229

„Галинженеринг” ЕООД
гр. Сливен
ул. Петко Каравелов № 2Г

т. 2.1.1.

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Площадки работни подвижни.
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.
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Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

585

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-011
от 06.10.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
4 от ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

229
658

„Галинженеринг” ЕООД
гр. Сливен
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ул.
Петко Каравелов
№ 2Г
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.1
Стационарно монтирани метални съдове за
флуиди от група 2, работещи при
свръхналягане до 1,6 МРа и температура на
стените на съда до 200°С, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100, но не превишава числото 4000.

т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

731

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
585

29.04.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-011
от 06.10.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
4 от ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

788

„Техноконтрол” ЕООД
гр. Пловдив
ул. Костаки Пеев № 5, вх. Б,
ет. 1, офис 1

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.2
Асансьори товарни малки с
товароподемност до 300 kg.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.7.4
Подемници строителни товаро-пътнически.
т. 2.6.1
т. 2.6.2

т. 2.6.3
т. 2.6.4

Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.

732

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

586

29.04.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-020
от 02.12.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

788

586
29.04.2009 г.
„Техноконтрол” ЕООД
Отнета със Заповед № А-О-020
РЕГИСТЪР
гр.
Пловдив
от 02.12.2013
г. на
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ул. Костаки Пеев № 5, вх. Б,
председателя на ДАМТН, на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ет. 1, офис 1
основание
чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
6.1.2023
ЗТИП
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.5
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
Добрич
стрелата без товарна количка или без
бул. 25-ти септември № 25,
механизми за въртене или придвижване.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.6
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
т. 2.6.7
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
т. 2.6.8
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.

733

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
584

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ „Язовец-Стилян
Добрич
Стефанов”
бул.Варна
25-ти септември № 25,
гр.
вх.
Г,
ет. 1, ап.бл.
3 155, вх. 1,
кв. Младост,
ЕИК10,
124500132
ет.
ап. 65

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2
Кранове товароподемни с ръчно задвижване
на механизма за придвижване и с
пневматичен или хидравличен цилиндър за
повдигане с товароподемност до 5 t и
релсовите пътища към тях.
т. 2.6.3
т. 2.6.4

т. 2.6.5

т. 2.6.6

т. 2.6.7

т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Кранове стрелови и кулови с
товароподемност до 1 t и релсовите пътища
към тях.
Кранове стрелови тип с постоянен обсег на
стрелата без товарна количка или без
механизми за въртене или придвижване.
Кранове товароподемни, преместващи се
(пълзящи) за монтиране на мачти, кули,
тръби и комини, инсталирани на
съоръжението, което се монтира.
Колички електрически товароподемни,
движещи се по надземни релсови пътища,
немонтирани на кранове.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

734

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
587

27.07.2005 г.
29.04.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

792

ЕТ „Дивет И.М. Димчо
Хараланов”
гр. Шумен
ул. Средец № 6
БУЛСТАТ 040073718
„Спедстрой” ЕООД
гр. Варна, район Младост
бул. „Ал. Стамболийски” №
181Б ЕИК 148117306

793

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.12
Площадки работни подвижни.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ или втечнен въглеводороден
газ.

т. 2.2.10

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.4.4

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

735

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

588

15.06.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

589

15.06.2009 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
794

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
„БУЛЯРД
Добрич
КОРАБОСТРОИТЕЛНА
бул. 25-ти септември
№ 25,
ИНДУСТРИЯ”
ЕАД
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
гр. Варна, район „Одесос”
ЕИК 124500132
Южна
промишлена зона
ЕИК 103862587

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.2.4
Резервоари съгласно § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируеми
съоръжения под налягане.
т. 2.4.1

Съоръжения, инсталации и тръбопроводи,
предназначени за захранване с втечнен
въглеводороден газ на инсталации, уредби и
газови уреди в административни, жилищни и
обществени сгради и обекти.

т. 2.4.2

Газопроводи, газови инсталации,
газорегулаторни пунктове, горивни уредби,
бутилкови инсталации, газови уреди и други
газови съоръжения в административни,
жилищни и обществени сгради и обекти.

т. 2.6.3
т. 2.6.8

Кранове конзолни.
Телфери електрически, немонтирани на
кранове.

736

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
590

27.07.2005 г.
30.04.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

786

„Пармак 73” ЕООД,
гр. София
ж.к Люлин, бл. 112, вх. В, ет.
2, ап. 29
ЕИК 175357070

660

ЕТ „ЗЛАТКО СИРАКОВ”
с. Баните
общ. Баните
БУЛСТАТ 120029544

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.9
Органи товарозахващащи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и др., с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.10
Приспособления сменяеми
товарозахващащи, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.13
Кранове мостови с управление от пода и с
товароподемност до 5 t и релсовите пътища
към тях.
т. 2.7.1
Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа
включително.
т. 2.7.3
Асансьори товарни платформени.
т. 2.4.4
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.2.3

Бутилки, предназначени за транспортиране
на вещества от клас 2 по ADR или RID

737

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

591

04.06.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

592

21.07.2009 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
093

507

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ „ДОНКА
ПЕНКОВА”
Добрич
гр.
Пловдив
бул.„Бугариево”
25-ти септември
ул.
№ 31,№
ет.25,
6,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ап. 15
ЕИК 124500132
БУЛСТАТ
115025188
„КОНТРОЛ ГАЗ” ЕООД
гр. София,
ж.к. „Дружба 2”, бл. 219, вх.
А, ет .4, ап. 11
БУЛСТАТ 130916434

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

167
593

27.07.2005 г.
21.07.2009

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

594

21.07.2009 г.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.4.2.2

т. 2.2.1.1

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

738

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

507

594
21.07.2009 г.
„КОНТРОЛ ГАЗ” ЕООД
гр. София,
РЕГИСТЪР
ж.к.И „Дружба
2”, бл.
219, вх.
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
А, ет .4, ап. 11
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
БУЛСТАТ 130916434
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

621

„ПРОМЕД” ООД
гр. Силистра
ул. „Янко Тодоров” № 37,
бл. „Младост”, ап. 3
ЕИК 118517465

т. 2.1.1.

т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

739

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

595

30.07.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
796

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
„ТЕХКОНСУЛТ
76” ООД
Добрич
гр.
Варна
бул. „Чайка”,
25-ти септември
ж.к.
бл. 9, вх.№
Б, 25,
ет.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
3 ЕИК 200721931
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

740

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
596

27.07.2005 г.
12.08.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

597

12.08.2009 г.

Отнета със Заповед №
АО-010 от 26.09.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

598

18.08.2009 г.

Отнета със Заповед №
АО-005 от 20.01.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

797

„ГСИ – БАЛКАНИ” ЕООД –
ново наименование на
„БАЛКАНИ-ЛК” ЕООД
гр. Бургас
площадка „Лукойл
Нефтохим”
адм. сграда „Балкани-ЛК”
ЕИК 102696671

т. 2.6.6

795

„НАДЗОРНА АГЕНЦИЯ
ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”
ЕООД
гр. Пловдив
бул. „Освобождение” № 3,
ет. 3, оф. 303
ЕИК 200696937

т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.

741

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
795 „НАДЗОРНА АГЕНЦИЯ
598
18.08.2009 г.
Отнета със Заповед №
А6.1.2023
ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”
О-005 от 20.01.2015 г. на
Рег. № ЕООД
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
гр. Пловдив
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
бул. „Освобождение” № 3,
ЗТИП.
ията
ет. 3, оф. 303
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЕИК 200696937
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.2
Багери, предназначени за работа с кука,
Добрич
грайфер или електромагнит.
бул. 25-ти септември № 25,
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
движещи се по надземни релсови пътища.
ЕИК 124500132
т. 2.6.4
т. 2.6.5

631

ЕТ „Георги Гунев-БИ”
гр. Русе,
ул. „Николай Здравков” №
17, бл. Аида, партер,
магазин 1 ЕИК 117621824

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

742

599

27.10.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-009
от 02.09.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

631

658

ЕТ „Георги Гунев-БИ”
гр. Русе,
ул. „Николай Здравков” №
ЕТ Иванов
99-Петър
17,
бл. Аида,
партер,Иванов
Добрич 1 ЕИК 117621824
магазин
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5
т. 2.4.1.1

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

743

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
599

27.10.2009 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
Отнета със Заповед № А-О-009
от 02.09.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.2
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.3

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

744

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.6

799

„БЮРО ВЕРИТАС ВАРНА”
ЕООД
гр. Варна, район „Одесос”
ул. „Бузлуджа” № 5-7

т. 2.7.2
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

600

02.09.2009 г.

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
Товарни асансьори.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

745

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
600
02.09.2009
г.
„БЮРО
ВЕРИТАС ВАРНА”
НА799
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕООД
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
гр. Варна, район „Одесос”
6.1.2023
ул. „Бузлуджа” № 5-7
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
Добрич
движещи се по надземни релсови пътища.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.4
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

798

“ГАРАНТ-МГ” ЕООД
гр. София, район „Подуяне”
ж.к. „Левски-Г”, бл. 28, вх. А,
ет. 3, ап. 8

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

746

601

24.09.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

798
658

801

800

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
“ГАРАНТ-МГ” ЕООД
№
1
гр. София, район „Подуяне”
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
т. 2.4.2.2
ж.к.
„Левски-Г”,
бл. 28,
вх. А,
Автомобилни газови уредби за втечнен
Добрич
ет.
3, ап. 8
въглеводороден газ.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.7.1
„ПРИМА
ЛИФТ 1” ЕООД
Асансьори в жилищни сгради.
ЕИК 124500132
т. 2.7.2
гр. Русе
Товарни асансьори.
т. 2.7.3
ж.к. „Здравец”, бул.
Tоварни платформени aсансьори.
т. 2.7.4
„Липник” № 54, вх. 1, ет. 1,
Строителни товаро-пътнически подемници.
ап. 2 ЕИК 200748241
т. 2.1.1.
„АЛЕКС” ЕООД,
Парни котли, работещи при свръхналягане
гр. Габрово
до 0,05 MРa включително.
ул. „Морава” № 10, ет. 7, ап.
т. 2.1.2
20 ЕИК 107567488
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.2

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.

747

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
601

24.09.2009 г.

167

27.07.2005 г.

602

08.10.2009 г.

603

25.09.2009 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС и
На основание § 1e от
НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.73 от 2010
г., в сила от 18.10.2010 г.
Ограничена със Заповед
№ А-О-018 от 22.12.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 12 от
ЗТИП, във връзка с чл. 34а, ал.
10, т. 5 от ЗТИП.

20 ЕИК 107567488

НУРИЛОТНСПОРВРС
На основание ДВ, бр.73 от 2010
г., в сила от 18.10.2010 г.
РЕГИСТЪР
със Заповед
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Ограничена
ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
№ А-О-018 от 22.12.2020 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
председателя на ДАМТН, на
6.1.2023
основание чл. 34а, ал. 12 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване ЗТИП,
№ ивъв
датавръзка
на заповедта
с чл. 34а,заал.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
10, т. 5 от ЗТИП.
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
Добрич
флуиди от група 2, които се намират под
бул. 25-ти септември № 25,
налягане периодично при тяхното
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изпразване.
ЕИК 124500132
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
748

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

749

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.1

т. 2.4.2.2
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

750

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

751

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
764

ЕТ Иванов
99-ПетърЕООД,
Иванов
„Никран
България”
Добрич
гр.
Хасково,
бул.„Славянска”
25-ти септември
ул.
№ 40 № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 200070577
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

752

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
604

27.07.2005 г.
19.12.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

753

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

802

„Райков Сервиз” ООД
гр. Димитровград
ул. „Хан Аспарух” № 45

805

ЕТ „Ники 83-Николай
Тодоров”
с. Ведраре, общ. Карлово,
ж.к. „Комплекс КТЗ”, бл. 20,
вх. А, ет. 2, ап. 7

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.2.3

т. 2.4.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Бутилки, предназначени за транспортиране
на вещества от клас 2 по ADR или RID.

605

27.10.2009 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

606

11.11.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

754

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
798

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
„ВОДОЛЕЙ
5506” ЕООД
Добрич
гр.
Севлиево,
бул.„Шипка”
25-ти септември
№ 25,
ул.
№9
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.1

804

Звено „Технически надзор”
в „Топливо” АД
гр. София,
ул. „Солунска” № 2

т. 2.4.3
т. 2.2.2

т. 2.2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
607

27.07.2005 г.
05.11.2009

Отнета със Заповед № А-О003/30.01.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

608

10.11.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-001
от 21.01.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Газови уреди.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Бутилки и варели, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

755

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
700

805

711

807

ЕТ Иванов
99-ПетърООД
Иванов
„НБ
Лифтконтрол”
Добрич
гр.
София,
бул.„Пражка
25-ти септември
№ 25,
ул.
пролет”, бл.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
213 А, вх. Б, ет. 1, ап. 2
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.8.1
Висящи товарни въжени линии.
т. 2.8.2

„Ай Ди Ем 77” ЕООД,
гр. Петрич,
ул. „Битоля” № 10, вх. А

т. 2.4.1.3

„Лифт Стандарт” ООД,
гр. Хасково,
бул. „България” № 186, вх.
Б, ет. 4, ап. 12

т. 2.6.1.1

„Промишлена енергетика”
АД,
гр. Ямбол,
ул. „Ямболен № 30

т. 2.4.2.2

т. 2.6.1.3

т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.2.3

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
609

27.07.2005 г.
13.11.2009

Отнета със Заповед № А-О005/12.03.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 и т.
5 от ЗТИП.

610

02.12.2009 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

611

16.12.2009 г.

Отнета със Заповед № А-О-026
от 03.10.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

612

18.12.2009 г.

Изменена на основание чл. 62,
ал. 2 от АПК със Заповед № А301 / 20.07.2010 г. на
председателя на ДАМТН за
поправка на допусната
очевидна фактическа грешка.
На основание § 1д,е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Ски-влекове.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 с товароподемност до 5 t
включително.
Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

756

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
648

ЕТ Иванов
„АЛФА
М” 99-Петър
ЕООД, Иванов
Добрич
гр.
Пловдив,
бул.„Братя
25-ти септември
ул.
Бъкстон” №№6625,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

757

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
613

27.07.2005 г.
21.12.2009

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.2.3

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

758

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Уредби ацетиленови:

т. 2.4.1.3
т. 2.5

759

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

760

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

т. 2.8.1
т. 2.8.2

Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.

761

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
772

ЕТ Иванов 99-Петър
„Ангелков”
ООД, Иванов
Добрич
гр.
Кюстендил,
бул.„Яне
25-ти
септември№
№19
25,
ул.
Сандански”
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

762

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
614

27.07.2005 г.
21.12.2010

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О006 от 08.08.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 от
ЗТИП.
Отнета със Заповед №
АО-009 от 03.09.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.3
Газови уреди.
т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

763

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

808

ЕТ „160-ТЕНЧО ТЕРЗИЕВ”
гр. Хасково,
ул. „Бузлуджа” № 55, ет. 3
ЕИК 836147647

т. 2.2.3

Бутилки до 0,1 m3 и варели, предназначени
за транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

615

12.01.2010 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

057

„Русе индъстри” АД
отдел „Условия и
техническа безопасност на
труда”
гр. Русе,
ул. „Матей Стойков” № 5
ЕИК 827183263

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

616

12.01.2010 г.

Отнета със Заповед №
АО-027 от 03.11.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

764

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
057№ Наименование,
„Русе индъстри”седалище
АД
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
отдел „Условия и
техническа безопасност на
труда”
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
гр. Русе,
Приложение
повишена опасност
ул. „Матей Стойков” № 5
№
1
ЕИК 827183263
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
Добрич
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газопроводи на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
сградни газови инсталации и други газови
ЕИК 124500132
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.5

Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително с изключение на
посочените в т. 2.6.1.2 и бордови кранове с
неограничена товароподемност.

т. 2.6.4

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.

765

Номер
Дата
на издаване
616
12.01.2010
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата
на заповедта
за АОтнета
със Заповед
№
отнемане
или
ограничаване
О-027 от 03.11.2015 г. на на
обхвата на лицензията
председателя
на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

809

ЕТ „АПАЗ-СТАНИМИР
АНАНИЕВ”
гр. Ардино,
ул. „Орлови скали” № 5,
БУЛСТАТ 108054645

810

„ЯНЕВ” ЕООД
гр. Сливен
ул. „Оборище” № 4
ЕИК 119645852

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.3
т. 2.4.2.2

Tоварни платформени aсансьори.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.4.2.2

766

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

617

25.01.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

618

26.01.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
811

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
„СИНЕРГОН
ПЕТРОЛЕУМ”
Добрич
ЕООД
бул. 25-ти
септември
№ 25,
Звено
„Технически
надзор”
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
гр. София
ЕИККремиковци
124500132
р-н
ж.к. Индустриална зона”
НПЗ Кремиковци, парцел І25
ЕИК 200857714

812

„ТЕХКОНТ ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
гр. Стара Загора
бул. „Патриарх Евтимий” №
29
ЕИК 200688036

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.3
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.1

767

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
619

27.07.2005 г.
19.02.2010

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

620

22.02.2010 г.

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

812

620
22.02.2010 г.
„ТЕХКОНТ ИНЖЕНЕРИНГ”
На основание § 1д и § 1е от
ЕООД
НУРИЛОТНСПОРВРС
РЕГИСТЪР
гр.
Стара
Загора
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
бул. „Патриарх Евтимий” №
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
29
6.1.2023
ЕИК 200688036
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.2
Съдове в разпределителните уредби за
Добрич
напрежение в електрическите централи и
бул. 25-ти септември № 25,
подстанции.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
ЕИК 124500132
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

768

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.2.3
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

769

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.2
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
т. 2.4.1.3
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.

770

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

813

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„ТРЕНДАФИЛОВ-АУТО”
ЕООД
гр. Стара Загора
ж.к. „Железник”,
ул. „Темида” № 11,
ЕИК 200079665

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

771

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

621

16.03.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
224

814

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ ИвановПРОДАНОВА
99-Петър Иванов
т. 2.4.1.3
„СТАНКА
2010”
Автомобилни газови уредби за компресиран
Добрич
ЕООД
природен газ.
бул.Стара
25-тиЗагора
септември № 25,
гр.
вх.
ет. 1,
ап. 3 Андреев”
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
ул. Г,
„Кап.
Никола
ЕИК7,124500132
въглеводороден газ.
№
вх. Б, ет. 5, ап. 20
ЕИК 200997538

„ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
гр. Пловдив
ул. „Найден Геров” № 13
ЕИК 115311912

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.2

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.7.1

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Асансьори в жилищни сгради.

772

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
622

27.07.2005 г.
08.04.2010

623

20.04.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

ул. „Найден Геров” № 13
ЕИК 115311912
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
799

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
ДобричВЕРИТАС ВАРНА”
„БЮРО
бул. 25-ти септември № 25,
ЕООД
вх.
Г, ет. 1, ап. 3
гр. Варна
ЕИК„Бузлуджа”
124500132 № 7-9
ул.
EИК 103186066

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.3
Tоварни платформени aсансьори.
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

773

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
624

27.07.2005 г.
03.05.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.2.3

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

774

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

488

ЕТ „ЮРИЙ БАЛАБАНОВБАЛБИ”
гр. Шумен
ул. „Патлейна” № 9
БУЛСТАТ 127044456

т. 2.4.1.3

„НИКЕА” ООД
гр. София
бул. „Евлогий Георгиев” №
48, ет. 1, ап. 2
ЕИК 114670346

755

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

625

20.05.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

626

20.05.2010 г.

Отнета със Заповед № А-О014/22.11.2013 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

т. 2.4.2.2

775

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
755 „НИКЕА” ООД
626
20.05.2010 г.
Отнета със Заповед № А-ОРег. № гр.
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№и
дата на заповедта
София
014/22.11.2013
г. на за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
бул. „Евлогий Георгиев” №
Председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
48, ет. 1, ап. 2
основание
ал. 9, т. 2 от
ията
ЕИК 114670346
ЗТИП.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°C, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби

776

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

777

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

816

„ПОЛМО-АВТО” ЕООД
гр. София
ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.
137,
вх. А, ап. 2
ЕИК 831902490

т. 2.4.1.3

„ЛИФТО” ЕООД
гр. Пловдив
ул. „Костаки Пеев”, вх. Б,
офис 1
EИК 115819024

т. 2.6.1.1

815

т. 2.4.2.2

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

627

09.06.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

628

08.06.2010 г.

Отнета със Заповед № А-О013 от 26.11.2014 г. на зам.
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
778

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
815 „ЛИФТО” ЕООД
628
08.06.2010 г.
Отнета със Заповед № А-О6.1.2023
гр. Пловдив
013 от 26.11.2014 г. на зам.
Рег. № ул.
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
„Костаки Пеев”,
вх. Б, и
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
офис 1
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
EИК 115819024
ЗТИП
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.2
Багери, предназначени за работа с кука,
Добрич
грайфер или електромагнит.
бул. 25-ти септември № 25,
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
движещи се по надземни релсови пътища.
ЕИК 124500132
т. 2.6.4
т. 2.6.5

314

„КЗУ-БУРГАС” ООД
гр. Бургас
площадка НХК
ЕИК 812212008

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

779

629

09.06.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
818

ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
„ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
И
Добрич
СЕРТИФИКАЦИЯ”
ООД
бул.Стара
25-тиЗагора
септември № 25,
гр.
вх.
ет. 1, ап. 3 бл. 31, вх.
ж.к.Г,„Казански”,
ЕИК
А,
ет.124500132
8, ап. 47
EИК 201030991

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

780

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
630

27.07.2005 г.
15.06.2010

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.2.3

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

781

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.1.3

782

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.

783

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

817

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„ГАЗКОНТРОЛ ПЛЕВЕН”
ЕООД
гр. Плевен
ул. „Емил Димитров” № 20,
ет. 3, ап. 8
ЕИК 201054832

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.1
т. 2.7.2
т. 2.7.3
т. 2.7.4

Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Tоварни платформени aсансьори.
Строителни товаро-пътнически подемници.

т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

784

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

631

11.06.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
819

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
„ЕНЕРГОРЕМОНТ
Добрич
ГЪЛЪБОВО”
АД
бул. 25-ти
септемврии№ 25,
Отдел
„Безопасност
вх.
Г, ет.при
1, ап.
3
здраве
работа
и
ЕИК 124500132
технически
надзор”
гр. Гълъбово
ЕИК 833103535

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

785

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
632

27.07.2005 г.
18.06.2010

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.6
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.
т. 2.6.7

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Подвижни работни площадки.

314

„РАДИ-ББ” ООД
гр. Монтана
ул. „Велико Търново” № 39
ЕИК 200890447

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

633

28.06.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

641

„ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”
ЕООД
гр. Димитровград
обл. Хасково
ул. „Химик”, бл. 2, вх. В, ап.
1
ЕИК 126653657

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

634

16.07.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

786

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление
641 „ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР”и ЕИК

658

ЕООД
гр. Димитровград
обл. Хасково
ул. „Химик”, бл. 2, вх. В, ап.
1
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ЕИК
126653657
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.1.3

787

Номер Дата на издаване
на
634
16.07.2010 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане
или ограничаване
На основание
§ 1е от на
обхвата
на
лицензията
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

788

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

т. 2.6.4
т. 2.6.5

821

„МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ”
ООД
гр. Враца
ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет.
1, офис 8
ЕИК 106580408

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

635

20.07.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.8.1
т. 2.8.2
т. 2.1.1.

Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

789

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

821

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
„МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ”
Приложение
повишена опасност
ООД
№
1
гр. Враца
ЕТ Иванов
99-Петър№
Иванов
т. 2.1.2
ул.
„Г. С. Раковски”
41, ет.
Водогрейни котли, работещи при
Добрич
1,
офис 8
температура на нагрятата вода до 110°C
бул. 106580408
25-ти септември № 25,
ЕИК
включително.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
ЕИК 124500132
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

790

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
635

20.07.2010 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

791

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

009

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА”
АД „Опазване на околната
среда, здраве и
безопасност при работа и
технически надзор”
гр. Дупница, ул.
„Самоковско шосе” № 3
ЕИК 819364374

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.3

Tоварни платформени aсансьори.

792

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

636

30.07.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О020/26.05.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
068

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ „ПЛАМ-ЦВЯТКО
Добрич
ЦВЕТКОВ”
бул.Сопот,
25-ти септември № 25,
гр.
вх.
Г,
ап. 3
ул. „Г.ет.
С. 1,
Раковски”
№ 8,
124500132
ЕИК 020484206

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

793

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
637

27.07.2005 г.
30.07.2010

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС Отнета със
Заповед № А-О-010 от
03.10.2013 г. на председателя
на ДАМТН, на основание чл.
34а, ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

794

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.4

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.

795

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.
т. 2.6.7

822

„ТЕХНОКОНТРОЛ
БЪЛГАРИЯ” ООД
гр. Благоевград
ул. „Даме Груев” № 28, ет. 1
ЕИК 201036962

167

27.07.2005 г.

638

29.07.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Подвижни работни площадки.

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

796

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

822

638
29.07.2010 г.
„ТЕХНОКОНТРОЛ
На основание § 1д и § 1е от
РЕГИСТЪР
БЪЛГАРИЯ”
ООД
НУРИЛОТНСПОРВРС
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. Благоевград
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. „Даме Груев” № 28, ет. 1
6.1.2023
ЕИК 201036962
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
предназначени за захранване с газ на
бул. 25-ти септември № 25,
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
бутилкови инсталации, сградни газови
ЕИК 124500132
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.2.3

т. 2.4.1.1

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

797

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.2
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
т. 2.4.1.3
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2

250

„ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР”
АД
звено „Технически надзор”

т. 2.4.3
т. 2.2.1.1

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

798

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

639

06.08.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-013
от 17.05.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
250№ Наименование,
„ДУРОПАК-ТРАКИЯ
ПАПИР”и
адрес
на
управление
и ЕИК
АД
звено „Технически надзор”

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.2
Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.2

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

799

Номер
Дата
на издаване
639
06.08.2010
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата
на заповедта
за
Отнета
със Заповед
№ А-О-013
отнемане
или
ограничаване
на
от 17.05.2011 г. на
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.5

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7.2

Товарни асансьори.

800

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

823

824

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап.
3
„АУТО-ГАЗ”
ЕООД
ЕИКМонтана
124500132
гр.
ул. „Неофит Бозвели” № 41
ЕИК 111590247
„СЛЪНЦЕ-2004” ЕООД
с. Войводино
общ. Марица, обл. Пловдив
ЕИК 115851292

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7.3
Tоварни платформени aсансьори.
т. 2.7.4
Строителни товаро-пътнически подемници.
т. 2.4.2.2

т. 2.2.3

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

825

„ТИ-СИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
гр. София, р-н Сердика
ул. „Калач” № 27
ЕИК 201050499

т. 2.1.1.

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

640

06.08.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Бутилки, предназначени за транспортиране
на вещества от клас 2 по ADR или RID.

641

06.08.2010 г.

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

642

23.08.2010 г.

На основание § 1д и § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

801

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес наБЪЛГАРИЯ”
управлениеЕООД
и ЕИК
825 „ТИ-СИТ
гр. София, р-н Сердика
ул. „Калач” № 27
ЕИК 201050499

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове в разпределителните уредби за
напрежение в електрическите централи и
подстанции.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби

802

Номер Дата на издаване
на
642
23.08.2010 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане
или ограничаване
На основание
§ 1д и § 1е отна
обхвата
на
лицензията
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

803

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.1.3

804

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2

604

ЕТ „КРЕМТО – КРАСИМИР
КРЪСТАНОВ”
гр. София
ж.к. „Надежда 3”, бл. 333,
вх. В, ет. 2, ап. 49
EИК 131147921

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

805

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

643

25.08.2010 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 643/25.08.2010 г. е
отнета със Заповед № А-О032/16.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
643
25.08.2010
г.
ЕТ „КРЕМТО
– КРАСИМИР
Лицензия
№ЗА
643/25.08.2010
г. е
НА604
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДАМТН
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
КРЪСТАНОВ”
отнета със Заповед № А-ОНА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
гр. София
032/16.10.2017 г. на
6.1.2023
ж.к. „Надежда 3”, бл. 333,
Председателя на ДАМТН, на
Рег. № вх.
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване основание
№ и датачл.
на34а,
заповедта
В, ет. 2, ап. 49седалище и
ал. 9, т.за
5 от
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
EИК 131147921
ЗТИП
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
Добрич
движещи се по надземни релсови пътища.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.4
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
т. 2.6.5
Товарозахващащи органи - куки, грайфери,
електромагнити, спредери и други, с които
допълнително се оборудват повдигателните
съоръжения.

827

Отдел „Безопасност и
здраве при работа” на „ЕЙ
И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І
СЪРВИСИЗ” ЕООД
гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
ЕИК 123533827

т. 2.6.6

Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

806

644

21.09.2010 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер
Дата
на издаване
827№ Наименование,
644
21.09.2010
г.
Отдел „Безопасност
и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
здраве при работа” на „ЕЙ
лиценз
И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І
ията
СЪРВИСИЗ” ЕООД
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
гр. Гълъбово,
Приложение
повишена опасност
обл. Стара Загора
№
1
ЕИК 123533827
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
Добрич
транспортиране на водна пара с налягане от
бул. 25-ти септември № 25,
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вх. Г, ет. 1, ап. 3
вода с температура от 110°C до 450°C
ЕИК 124500132
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.4
т. 2.6.6

807

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
826

638

ЕТ Иванов 99”
99-Петър
„МАРИЦА
ЕООД Иванов
Добрич
гр.
Пловдив
бул.„Поп
25-тиЗлатан”
септември
ул.
№ 11№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 115299196
ЕИК 124500132
„ИНФЛЕКС” ООД
тр. София , р-н „Искър”,
ж.к. „Дружба 2”, бл. 218, вх.
В, ет. 4, ап 63
ЕИК 131215334

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
645

27.07.2005 г.
23.09.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

646

01.11.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

828

ЕТ „ТОШИБА-ТОДОР
ЛОЗАНОВ”
гр. Любимец
ул. „Бяло море” № 67
ЕИК 126074681

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

647

01.11.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

829

ЕТ „АВТОЕКСПРЕС-ВАЛЕРИ
МАЦАНОВ”
гр. София
бул. „Арсеналски” № 63
ЕИК 130392519

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

648

01.11.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

808

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
830

ЕТ Иванов06”
99-Петър
„ДИМАЯ
ЕООД Иванов
Добрич
гр.
Шумен
бул.„Софийско
25-ти септември
№ 12,
25,
ул.
шосе” №
вх. Г,
ет.
1,
ап.
3
3,
8,
69
124500132
ЕИК 201122468

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.4.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

167
649

27.07.2005 г.
01.11.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

831

„СВИЛЕНГРАДАВТОТРАНСПОРТ” АД
гр. Свиленград
бул. „България” № 211
ЕИК 126033058

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

650

03.11.2010 г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

832

„ФТН” ЕООД
гр. Ямбол
ж.к. „Хале”, бл. 13, вх. А, ет.
13, ап. 51
ЕИК 128622339

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

651

15.11.2010

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

отнета със Заповед №А-О-016
от 28.06.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

809

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес ЕООД
на управление и ЕИК
832 „ФТН”
гр. Ямбол
ж.к. „Хале”, бл. 13, вх. А, ет.
13, ап. 51
ЕИК 128622339
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби

810

Номер Дата на издаване
на
651
15.11.2010
лиценз
ията

167

№ и дата на заповедта за
отнемане
ограничаване
на
отнета съсили
Заповед
№А-О-016
обхвата
на
лицензията
от 28.06.2011 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

27.07.2005 г.

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
На основание § 1д от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ НУРИЛОТНСПОРВРС
и дата на заповедта за
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
предназначени за захранване с газ на
бул. 25-ти септември № 25,
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
бутилкови инсталации, сградни газови
ЕИК 124500132
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

811

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.4.1.3

812

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.2.2
т. 2.4.3
т. 2.5

833

834

„АВТОГАЗ-ЕКСПРЕС” ЕООД
гр. Благоевград
ул. „Яне Сандански” № 5,
вх. Г, ет. 2
ЕИК 201226563

т. 2.4.1.3

„ДАНАУТО” ЕООД
гр. Шумен
ул. „Цар Иван Александър”
№ 98, ет. 4, ап. 126
ЕИК 127619444

т. 2.4.1.3

т. 2.4.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

652

15.11.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

653

23.11.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Газови уреди.
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.

813

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

834
658

835

„ДАНАУТО” ЕООД
гр. Шумен
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
ул.
„Цар Иван
Александър”
Добрич
№
98, ет. 4, ап. 126
бул. 127619444
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
„ГАЗИНСПЕКТОР” ЕООД
гр. София, р-н „Красно
село”,
ж.к. „Борово”, ул.
„Пирински проход” № 43,
ет. 5, ап. 13
ЕИК 201243765

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
653

23.11.2010

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

654

02.12.2010

798

„ГАРАНТ МГ” ЕООД
гр. София, р-н „Подуяне”,
ж.к. „Левски-Г”, бл. 28, вх. А,
ет. 3, ап. 8
ЕИК 200782028

т. 2.4.3

Газови уреди за природен газ и за втечнени
въглеводородни газове.

655

02.12.2010

836

„УНО ОЙЛ” ООД
гр. Гоце Делчев
ул. „Никола Петков” № 13
ЕИК 200469423

т. 2.2.3

Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

656

02.12.2010

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

814

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

На основание § 1е и § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
696

837

839

ЕТ ИвановТЕХНИКА”
99-Петър Иванов
„ОВЕРГАЗ
АД
Добрич
гр.
София,
бул.„Филип
25-ти септември
ул.
Кутев” № 5№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 1260401663
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.1.1

т. 2.1.2

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

„ТСВ” ООД
гр. Силистра,
ул. „Янко Тодоров” № 19,
ет. 3, ап. 30
ЕИК 118564881

т. 2.4.1.3

„ТЕХНО-КОНТРОЛ-БЖ” ООД
гр. Бургас,
ул. „Перущица” № 35
ЕИК 200754177

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

815

167
657

27.07.2005
21.12.2010г.

658

11.12.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

659

27.12.2010

Отнета със Заповед №А-О-016
от 07.12.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
659
„ТЕХНО-КОНТРОЛ-БЖ”
ООД
Отнета
със Заповед
№А-О-016
НА839
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ27.12.2010
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. Бургас,
от 07.12.2012 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. „Перущица” № 35
председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
ЕИК 200754177
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

617

„ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТВРАЦА-98” АД
гр. Враца,
ул. „Митьо Орозов” № 63
ЕИК 106043447

838

„СТОЯНОВ” ЕООД
гр. „Видин”
ул. „Алеко Константинов”
№ 4, вх. Б, ет. 1, ап. 1
ЕИК 105549630

т. 2.4.3
т. 2.2.3

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

Газови уреди.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

816

660

15.12.2010

На основание § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

661

22.12.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
104

ЕТ Иванов
„ЗАВОД
ЗА99-Петър
ХАРТИЯ - Иванов
Добрич АД
БЕЛОВО”
бул. 25-ти
септември
№ 25,
Звено
„Технически
надзор”
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
гр. Белово
ЕИК„Дъбравско
124500132 шосе” № 1А
ул.
ЕИК 822104867

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.6.4

Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

817

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
662

27.07.2005
27.12.2010г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О018/03.10.2018 г. на За
председателя на ДАМТН на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.3
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

018

ЕТ „ВИТАМИН-91-ОГНЯН
СТОЕВ”
гр. Благоевград
ул. „Дойран” № 17, ет. 1
ЕИК 040525917

т. 2.4.1.3

„БЛИМ” ЕООД
гр. Кюстендил
ул. „Петър Ников” № 3, вх. В
ЕИК 201152333

т. 2.4.1.3

840

т. 2.4.2.2

т. 2.4.2.2
т. 2.2.3

734

„ИЦО-74” ООД
гр. София,
ж.к. „Надежда” бл. 459, вх.
В, ап. 59
ЕИК 175301794

т. 2.8.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

663

27.12.2010

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Резервоари, предназначени за
транспортиране на вещества от клас 2 по
ADR или RID - бутилки за втечнени
въглеводородни газове.
Висящи товарни въжени линии.

664

27.01.2011

На основание § 1е и § 1д от
НУРИЛОТНСПОРВРС

665

04.02.2011

818

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

734
658

730

841

110

„ИЦО-74” ООД
ЕТ Иванов
гр.
София, 99-Петър Иванов
Добрич
ж.к.
„Надежда” бл. 459, вх.
бул.
В,
ап.25-ти
59 септември № 25,
вх.
Г,
ет.
1, ап. 3
ЕИК 175301794
ЕИК 124500132
„РО-ЕМ” ООД
гр. Перник
кв. „Калкас”, ул. „Металик”
№ 11
ЕИК 113587709
„КРИС 2004” ЕООД
гр.София, р-н „Овча купел”,
кв. „Горна баня”, ул.
„еделвайс” № 48
ЕИК 175399849
„ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ
ДОЛ” АД
с. Големо село,
обл. Кюстендил
ЕИК 819380859

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.8.2
Ски-влекове.

т. 2.1.1

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

т. 2.1.1

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

819

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

665
167

04.02.2011
27.07.2005 г.

666

15.02.2011

667

15.02.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

668

16.02.2011

Отнета със Заповед №А-О017/15.07.2016 г. на
Pредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
110 „ЕНЕРГОРЕМОНТ-БОБОВ
ДОЛ” АД
с. Големо село,
обл. Кюстендил
ЕИК 819380859
658

642

842

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„АРОС КУАЛИТИ МАГНИТ”
АД
Звено „Ведомствен
технически надзор”
гр. София, р-н „Изгрев”
ул. „Жолио Кюри” № 75
ЕИК 122033267
„МДТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
гр. София, р-н „Лозенец”
ж.к. „Лозенец”, ул. „Вежен”
№ 30, ет. 3, ап. 3
ЕИК 201419843

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
т. 2.6.6
т. 2.6.1.3

Товарозахващащи приспособления.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.6
т. 2.3

Товарозахващащи приспособления.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

820

Номер Дата на издаване
на
668
16.02.2011
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

669

23.02.2011

670

16.03.2011

№ и дата на заповедта за
отнемане
илиЗаповед
ограничаване
Отнета със
№А-О- на
обхвата
на
лицензията
017/15.07.2016 г. на
Pредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

Отнета със Заповед №А-О008/15.05.2019 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
821

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов ИНЖЕНЕРИНГ”
99-Петър Иванов
т. 2.2.1.6
„МЕДИКО
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
ООД
предназначени за захранване с газ на
бул.Враца
25-ти септември № 25,
гр.
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет.
бутилкови инсталации, сградни газови
ЕИК
1,
оф.124500132
8
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 106580408
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

821

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
671

27.07.2005
25.03.2011г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

843

ЕТ „НИКОЛАЙ НИКОЛОВРЕНИ”
гр. Самоков
ул. „Захари Зограф” № 39
ЕИК 122062767

844

„РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ”
ООД
гр. Рудозем
Промишлена зона
ЕИК 120613225

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

т. 2.5

т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

Газови уреди.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
2. Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

822

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

672

22.03.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

673

25.03.2011

Обхвата на лицензията е
ограничен със Заповед № А-О009 от 02.07.2009 г. на
Председател на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 11 във
връзка с ал. 9, т. 5 от ЗТИП.

РЕГИСТЪР
673
„РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ”
на ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
лицензията е
НА844
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ25.03.2011
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАОбхвата
ДАМТН ЗА
ООД
ограничен със Заповед № А-ОНА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
гр. Рудозем
009 от 02.07.2009 г. на
6.1.2023
Промишлена зона
Председател на ДАМТН, на
Рег. № ЕИК
Наименование,
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата чл.
на заповедта
120613225 седалище и
основание
34а, ал. 11 за
във
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
връзка с ал. 9, т. 5 от ЗТИП. на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове извън посочените в
Добрич
т. 2 и т. 3 с товароподемност до 5 t
бул. 25-ти септември № 25,
включително.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.2
Багери, предназначени за работа с кука,
ЕИК 124500132
грайфер или електромагнит.
т. 2.6.3

т. 2.6.6

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.6.4

845

846

„ЕИДЕИ” ООД
гр. Нови Искър
ул. „Йеромонах Теодосий
Кумаришки” № 6
ЕИК 131269366
„ДОНЕВ-РАЛИ СПОРТ” ЕООД
гр. Нови Искър
ул. „Кирил и Методий” №
20
ЕИК 201297204

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

674

01.04.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

675

01.04.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

823

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

846
658

847

848

849

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
„ДОНЕВ-РАЛИ СПОРТ” ЕООД Приложение
№
1
гр. Нови Искър
ЕТ Иванов
Иванов
т. 2.4.2.2
ул.
„Кирил 99-Петър
и Методий”
№
Автомобилни газови уредби за втечнен
Добрич
20
въглеводороден газ.
бул. 201297204
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.7
„ЕВРОЛИФТ
КОНТРОЛ” ООД
Асансьори в жилищни сгради.
гр. София
ж.к. „Банишора”, ул.
„Охрид” № 29, ет. 1, ап. 2
ЕИК 201410520
„ЕНЕРГОТЕХ” ООД
гр. София
ж.к. „Дианабад”, бл. 10, вх.
В, ет. 8, ап. 67
ЕИК 201236849

Сектор "Ведомствен
техничвски надзор" в „АЕЦ
КОЗЛОДУЙ” ЕАД
гр. Козлодуй
ЕИК 106513772

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Газови уреди.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.4.3
т. 2.2.1

824

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
675

01.04.2011

167

27.07.2005 г.

676

05.04.2011

677

07.04.2011

678

17.05.2011

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

849

658

Сектор "Ведомствен
техничвски надзор" в „АЕЦ
КОЗЛОДУЙ” ЕАД
ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
гр.
Козлодуй
Добрич
ЕИК
106513772
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.

825

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
678

17.05.2011

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения и инсталации по т. 10.
т. 2.2.2

т. 2.3

т. 2.4.1.1

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

826

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 12 и т. 13 с товароподемност до 5 t
включително.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.

827

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

155

ЕТ „СТАНДАРТ 2000 – ПЕНКА
ПЕТРОВА”
гр. Търговище
ул. „Цар Освободител” №
36
ап. 39
ЕИК 125502969

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.8
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
т. 2.6.9
18. Окачени кошове за повдигане на хора.
т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения и инсталации по т. 1.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

828

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

679

17.05.2011

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

155

679
17.05.2011
ЕТ „СТАНДАРТ 2000 – ПЕНКА
РЕГИСТЪР
ПЕТРОВА”
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. Търговище
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ул. „Цар Освободител” №
6.1.2023
36
Рег. № ап.
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
39
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
ЕИК 125502969
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

636

„ЗММ-Враца” АД
Звено „Технически надзор”
гр. Враца
ул. „Илинден” № 12
ЕИК 816089814

139

„ВОДСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД
звено „ВТН”
гр. Русе, ул. „Добруджа” №
6
ЕИК 827184123

т. 2.4.3
т. 2.6.1.3

Газови уреди.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.6
т. 2.1.2

Товарозахващащи приспособления.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
2. Товароподемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за придвижване,
независимо от товароподемността им.

т. 2.6.1.2

829

680

18.05.2011 г.

681

27.05.2011

Отнета със Заповед №А-О-011
от 19.07.2012 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер
Дата27.05.2011
на издаване
139№ Наименование,
681
„ВОДСНАБДЯВАНЕ
И
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД
лиценз
звено „ВТН”
ията
гр. Русе, ул. „Добруджа” №
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
6
Приложение
повишена опасност
ЕИК 827184123
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове с товароподемност
Добрич
до 5 t включително, с изключение на
бул. 25-ти септември № 25,
бордови кранове и товароподемни кранове
вх. Г, ет. 1, ап. 3
с ръчно задвижване на механизма за
ЕИК 124500132
придвижване, независимо от
товароподемността им.
т. 2.6.4

850

851

852

„МИТТИМ” ООД
гр. София,
ж.к. „Слатина”, ул. „Ханово”
№ 18
ЕИК 200344081
ЕТ „ВАМИРА-ВАСИЛ
ЧОБАНОВ”
гр. Тутракан,
ул. „В. Априлов” № 16
ЕИК 118026562
„Гарант” ООД
гр. Видин,
Ж.к.”Южна промишлена
зона”
ЕИК 105545735

т. 2.6.6
т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

4. Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

682

09.06.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

683

14.06.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

684

28.06.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

830

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
853

579

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
„ГАЗ
– 99”ООД
Добрич
гр.
Търговище,
бул.„Шипка”
25-ти септември
№ 25,
Ул.
№4
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 125046608
ЕИК
„Тех 124500132
- Контрол” ООД
гр. София, ж.к. „Красно
село”, бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап.
20
ЕИК 131113449

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
831
милиметри е по-голямо от
числото 100.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
685

27.07.2005
14.07.2011г.

686

02.08.2011

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

20
ЕИК 131113449
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№
1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

823

„Ауто – Газ” ЕООД
гр. Монтана,
Ул.” Неофит Бозвели” № 41
ЕИК 111590247

т. 2.4.1.3

854

“Геоанд” ЕООД
гр. Девин,
Ул. „Родопи”№20, вх. А, ет.
5, ап. 10
ЕИК 201535449

287

ЕТ „Танита – Татяна
Георгиева”
гр. София, кв. Челопечене
ул. „Спортист”№4
ЕИК 040543406

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

687

02.08.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

688

02.08.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.1.3

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

689

09.08.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

т. 2.4.2.2

832

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
855

730

ЕТ Иванов
„ВЕА”
ООД99-Петър Иванов
Добрич
гр.
Търговище
бул.„Преслав”№7
25-ти септември № 25,
ул.
вх.
Г,
ет. 1, ап. 3
ЕИК 125569149
ЕИК
„РО –124500132
ЕМ” ЕООД

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.3
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.

т. 2.7

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
690

27.07.2005
09.08.2011г.

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Асансьори в жилищни сгради.

691

30.08.2011

Отнета със Заповед № А-О-018
от 10.12.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

692

01.09.2011

Отнета със Заповед №А-О-023
от 09.12.2013 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

гр. Перник, кв. Калкас
ул. „Металик”№11
ЕИК 113587709

783

„Ди Ес Ди Консулт” ООД
гр. София,ж.к. „красно село”
ул. „Житница”№22А, бл.
255, вх. А, ап. 18
ЕИК 200540614

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

833

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
783№ Наименование,
„Ди Ес Ди Консулт”
ООД и
адрес
на
управление
ЕИК
гр. София,ж.к. „красноисело”
ул. „Житница”№22А, бл.
255, вх. А, ап. 18
ЕИК 200540614

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

856

ЕТ „АНДИ – Йордан Илиев –
Цветанка Илиева”
с. Казичене, общ. Столична
ул. „Васил Левски”№62
ЕИК 200662721

т. 2.4.1.3

„Леонлифт” ООД
гр. Дупница,
ул. „Крайречна”№1,
вх.А,ет.4
ЕИК 201441544

т. 2.4.1.1

857

т. 2.4.2.2

Номер
Дата01.09.2011
на издаване
692
на
лиценз
ията

№ и дата
заповедта
за
Отнета
със на
Заповед
№А-О-023
отнемане
или
ограничаване
на
от 09.12.2013 г. на
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

167

27.07.2005 г.

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

693

07.09.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

694

03.09.2011

Отнета със Заповед № А-О007 от 17.02.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

834

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
857 „Леонлифт” ООД
694
03.09.2011
Отнета със Заповед № А-ОРег. № гр.
Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№007
и дата
на заповедта
Дупница,
от 17.02.2015
г. наза
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
ул. „Крайречна”№1,
председателя на ДАМТН, нана
лиценз
обхватачл.
на34а,
лицензията
вх.А,ет.4
основание
ал. 9, т. 5 от
ията
ЕИК 201441544
ЗТИП
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.1.2
Разпределителни газопроводи на
Добрич
разпределителните дружества за природен
бул. 25-ти септември № 25,
газ и съоръженията към тях.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
ЕИК 124500132
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
858

859

ЕТ „Мариана Иванова –
МИИВ”
гр. Перник
ул. „Найчо Цанов”, бл. 26,
вх. А, ет. 1, ап. 1
ЕИК 113028901
„ Кристех 84” ЕООД
Гр. Пловдив,
Ул. „Силистра”№34
ЕИК 160082946

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.2

т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

695

08.09.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
.Товароподемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за придвижване,
независимо от товароподемността им.

696

15.09.2011

Отнета със Заповед №А-О036/13.12.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

835

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
на управление
859 „адрес
Кристех
84” ЕООД и ЕИК
Гр. Пловдив,
Ул. „Силистра”№34
ЕИК 160082946

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки.
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

860

ЕТ”КОЛЕВ – Никола Колев”
Гр. Велико Търново
Ул. „Ниш”№6, вх А
ЕИК 030039945

861

„Електра – Айтос” ЕООД,
Гр. Айтос, ул. „Арда” №17Б
ЕИК 200818120

т. 2.6.6

862

„Каспи-ЛТН”ООД,
гр.Варна
район Одесос,ул.”Съборна”
№16,
вх.А, ет. 3, ап. 12
ЕИК 201589991

т. 2.1.1

Номер Дата на издаване
на
696
15.09.2011
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане
илиЗаповед
ограничаване
Отнета със
№А-О- на
обхвата
на
лицензията
036/13.12.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

167

27.07.2005 г.

697

28.09.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

Товарозахващащи приспособления.

698

31.10.2011

Отнета със Заповед № А-О016 от 08.07.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34б, ал. 4 от ЗТИП

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

699

11.11.2011

Отнета със Заповед № А-О-013
от 14.09.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

836

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

862

658

„Каспи-ЛТН”ООД,
гр.Варна
район Одесос,ул.”Съборна”
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
№16,
Добрич
вх.А,
ет. 3, ап. 12
бул. 201589991
25-ти септември № 25,
ЕИК
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.

837

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
699

11.11.2011

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
Отнета със Заповед № А-О-013
от 14.09.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.
На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

т. 2.4.1.3
т. 2.4.2.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

838

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

863

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1,– ап.
3
ЕТ „Нели
Людмил
ЕИК 124500132
Димитров”
гр. София, р-н Триядица
ул.”Петър Богданов” №40
ЕИК 130108787
моб.тел.0888913061

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.
т. 2.4.3
Газови уреди.
т. 2.4.1.3
Автомобилни газови уредби за компресиран
природен газ.
т. 2.4.2.2
Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167

27.07.2005 г.

700

05.12.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

864

„Уни Тест 1” ЕООД
гр. Кюстендил,
ул. „Земен” №36Б
ЕИК 201575123

т. 2.4.2.2

Автомобилни газови уредби за втечнен
въглеводороден газ.

701

08.12.2011

На основание § 1е от
НУРИЛОТНСПОРВРС

865

„Енерджитест” ООД
гр. София, бул.
„Симеоновско шосе” №74,
ап.1
ЕИК 200597864

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

702

21.12.2011

Отнета със Заповед № А-О006 от 23.01.2015 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
839

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
572

ЕТ Иванов
99-Петърнадзор”
Иванов
Звено
„Технически
Добрич
към
„Кораборемонтен
бул. 25-ти
септември № 25,
завод
Одесос”АД
вх.
Г,
ет.
1,
гр. Варна, ап. 3
ЕИК 124500132
район
Аспарухово,
Островна зона
ЕИК 103036629

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.2

т. 2.5

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Ацетиленови уредби – ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.

840

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
703

27.07.2005
23.12.2011г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
866

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.9
Окачени кошове за повдигане на хора.
Добрич„Технически надзор”
т. 2.2.1.1
Звено
Метални съдове за флуиди от група 2,
бул. „Топлофикация
25-ти септември- № 25,
към
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Сливен”ЕАД
температура на стените на съда до 200°C, на
ЕИКСливен,
124500132
гр.
които произведението от обема в литри и
бул.“Стефан Караджа” № 23
максималното допустимо налягане в
ЕИК 119004654
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.6.1.1

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.1.2

841

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
704

27.07.2005 г.
06.01.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Считано от 02.12.2021 г.,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН" ЕАД
е преименувано на
"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕНИНЖ. АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕАД.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително.
т. 2.6.2
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.6.8

т. 2.6.9
867

„Ямболгаз” ЕООД
гр. Ямбол,
ул. „Търговска” № 160Е
ЕИК 201584389

т. 2.1.1
т. 2.1.2

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
Окачени кошове за повдигане на хора.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

842

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

705

01.02.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
лиценз
867 „Ямболгаз” ЕООД
705
01.02.2012
ията
гр. Ямбол,
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ул. „Търговска” № 160Е
Приложение
повишена опасност
ЕИК 201584389
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°C, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби.

843

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

844

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.3

т. 2.4.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.
Газови уреди.

845

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
868

ЕТ Иванов 99-Петър
„Газинстал
- Консулт”Иванов
ЕООД
Добрич
гр.
София, ж.к. „Лагера”
бул.„Смолянска”
25-ти септември
ул.
№ 10,№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ет.4,ап.16
124500132
ЕИК 201504731

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

869

„Лифт он” ЕООД
гр. Русе, ул. „Петко
Каравелов” №3, ет. 1, ап. 3
ЕИК 201905392

870

„Технонадзор БГ” ООД
гр. Бургас, ул.
„Фердинандова” №78, вх. 1,
ет. 6, ап. 19
ЕИК 200359731

т. 2.4.3
т. 2.6.8
т. 2.7

т. 2.1.1

т. 2.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Газови уреди.
Асансьори в жилищни сгради.
Строителни подемници за повдигане на хоа
и товари, независимо от вида на строежа, в
който са монтирани, както и други
подемници за повдигане на хора или хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

846

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

167
706

27.07.2005
16.02.2012г.

707

09.03.2012

Отнета със Заповед № А-О039/31.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

708

06.03.2012

Отнета със Заповед №А-О004/14.02.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление
870 „Технонадзор
БГ” ООДи ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

гр. Бургас, ул.
„Фердинандова” №78, вх. 1,
Точка от
ет. 6, ап. 19
Приложение
ЕИК 200359731
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.2.1.1
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
708
06.03.2012
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби.

847

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане
илиЗаповед
ограничаване
Отнета със
№А-О- на
обхвата
на
лицензията
004/14.02.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

848

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

871

„ВАЛПЕТ КОНСУЛТ” ЕООД
гр. София, ж.к. „Дружба”,
бл. 85, вх. В, ет. 4, ап. 55
ЕИК 200810903

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.2.1.1

Газови уреди.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

849

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

709

27.03.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О002 от 25.01.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
709
„ВАЛПЕТ
КОНСУЛТ”ОБОСОБЕНИТЕ
ЕООД
№ А-ОНА871
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ27.03.2012
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАОтнета
ДАМТНсъс
ЗА Заповед
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. София, ж.к. „Дружба”,
002 от 25.01.2016 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
бл. 85, вх. В, ет. 4, ап. 55
председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
ЕИК 200810903
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
Добрич
температура, по-ниска от минус 130°C, както
бул. 25-ти септември № 25,
и апаратите, непосредствено свързани с тях
вх. Г, ет. 1, ап. 3
и образуващи едно съоръжение ЕИК 124500132
топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.2

т. 2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

850

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.1.3

т. 2.6.3

т. 2.6.4

872

„ЯЗОВЕЦ-СТИЛЯН
СТИЛЯНОВ” ЕООД
гр. Варна, ж.к. „Младост”,
бл. 155, вх. 1, ет. 10, ап. 65
ЕИК 201665503

т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.7

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

710

09.04.2012

Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително с изключение на бордови
кранове, независимо от товароподемността
им и посочените в т. 2.6.1.2.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Асансьори в жилищни сгради.

851

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
873

ЕТ Иванов
„ФЮН
ГАЗ”99-Петър
ЕООД Иванов
Добрич
гр.
Враца,
бул.„Максим
25-ти септември
№ 25,
ул.
Горки”№9
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 201616310
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Газови уреди.

852

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
711

27.07.2005
20.04.2012г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
710

ЕТ Иванов ЕООД
99-Петър Иванов
„ТОПЕКС”
Добрич
гр.
Велико Търново
бул.„Симеон
25-ти септември
№ 4,
25,
ул.
Велики” №
вх. Г,
ет.
1,
ап.
3
Б, ет. 6, ап. 21,
ЕИК 104680370
124500132
EИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Газови уреди.

853

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
712

27.07.2005
11.06.2012г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
696

ЕТ ИвановТЕХНИКА
99-ПетърАД
Иванов
ОВЕРГАЗ
Добрич
гр.
София, район Лозенец,
бул.„Филип
25-ти септември
ул.
Кутев” № 5№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 1260401663
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

854

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
713

27.07.2005
03.07.2012г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

874

„АСАНСЬОРНА
ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД
гр. София, район „Искър”,
ул. „Поручик Неделчо
Бончев” №3 ЕИК 201943155

т. 2.7

700

„НБ Лифтконтрол” ООД
гр. София
ул. Пражка пролет, бл. 213
А,
вх. Б
ЕИК 175038813

776

„ТРАНСЕК” ЕООД
гр. София, ж.к. „Красно
село”
бл. 20, вх. В, ап. 53
ЕИК 131361430

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

Асансьори в жилищни сгради.

714

14.08.2012

т. 2.7

Асансьори в жилищни сгради.

715

14.08.2012

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
855
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в

716

22.08.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О032/15.11.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

Отнета със Заповед №А-О-008
от 27.04.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

776
658

„ТРАНСЕК” ЕООД
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
гр.
София, ж.к.
„Красно
Добрич
село”
бул.20,
25-ти
септември
бл.
вх. В,
ап. 53 № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 1313614303
ЕИК 124500132

875

Звено Технически надзор
към „ТОПЛОФИКАЦИЯПЕРНИК”АД
гр. Перник, ж.к. „Мошино”
ЕИК 113012360

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№
1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.
т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

856

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

716
167

22.08.2012
27.07.2005 г.

Отнета със Заповед №А-О-008
от 27.04.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

717

05.09.2012

Отнета със Заповед №А-О-002
от 18.02.2014 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

гр. Перник, ж.к. „Мошино”
ЕИК 113012360

основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 т включително с изключение на бордови
кранове и товаропемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за придвижване,
независимо от товароподемността им.

т. 2.6.4

876

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТСОФИЯ-ТЕХНОЛОГИИ”
ЕООД
гр. София, бул. „Св. Климент
Охридски” №8
ЕИК 130506225

827

Отдел „Безопасност и
здраве при работа” на „ЕЙ
И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І
СЪРВИСИЗ” ЕООД
гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
ЕИК 123533827

т. 2.6.6
т. 2.7
т. 2.8.2

т. 2.6.7
т. 2.6.8

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Асансьори в жилищни сгради.
Ски-влекове.

Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за хора или на хора
и товари, монтирани в жилищни сгради.

857

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

718

13.09.2012

719

08.10.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
877

ЕТ ИвановЕООД
99-Петър Иванов
МЕДИКО
Добрич
гр. Севлиево
бул.„Христо
25-ти септември
№ 25,
ул.
Спиридонов”
3
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 107518480
ЕИК 124500132

т. 2.1.1

т. 2.1.2
т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.

858

167
720

27.07.2005
06.11.2012г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.5
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

859

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 т включително с изключение на бордови
кранове и товаропемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за придвижване,
независимо от товароподемността им.

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

860

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки.
т. 2.6.8
Всички строителни подемници за повдигане
на хора и товари, независимо от вида на
строежа, в който са монтирани, както и други
подемници за повдигане на хора или хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.
т. 2.6.9
т. 2.7
т. 2.8.1
т. 2.8.2

Окачени кошове за повдигане на хора.
Асансьори в жилищни сгради.
Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.

861

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
018

Иванов 99-Петър Иванов
ЕТ Витамин-91-Огнян
Стоев
Добрич
Благоевград
бул.Дойран
25-ти септември
№ап.
25,1
ул.
№ 17, ет. 1,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 040525917
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

878

ТЕХНОТРАНСКОНТРОЛ ООД
гр. София, р-н Подуяне
ж.к. „Хаджи Димитър“
бл. 139, вх. В, ет. 5, ап. 61
ЕИК 202103990

т. 2.1.1

т. 2.1.2
т. 2.2.1.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

862

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
721

27.07.2005
09.11.2012г.

722

10.12.2012

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

878

722
10.12.2012
ТЕХНОТРАНСКОНТРОЛ ООД
гр. София, р-н Подуяне
РЕГИСТЪР
ж.к.И„Хаджи
Димитър“
НА ЛИЦАТА
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
бл. 139, вх. В, ет. 5, ап. 61
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 202103990
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

863

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

864

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 т включително с изключение на бордови
кранове и товаропемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за придвижване,
независимо от товароподемността им.

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

865

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки.
т. 2.6.8
Всички строителни подемници за повдигане
на хора и товари, независимо от вида на
строежа, в който са монтирани, както и други
подемници за повдигане на хора или хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.
т. 2.6.9
т. 2.7

879

КАНДИД – 2020 ООД
гр. Пловдив, р-н Южен, ул.
„Димо Хаджидимов“ № 21,
бл. 1108, вх. А, ет. 3, ап. 9
ЕИК 201975904

167

27.07.2005 г.

723

05.02.2013

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Окачени кошове за повдигане на хора.
Асансьори в жилищни сгради.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.1

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
866

Отнета със Заповед №А-О-009
от 27.05.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
879 КАНДИД – 2020 ООД
723
05.02.2013
Отнета със Заповед №А-О-009
6.1.2023
гр. Пловдив, р-н Южен, ул.
от 27.05.2016 г. на
Рег. № „Димо
Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта
Хаджидимов“
№ 21,и
председателя
на ДАМТН,за
на
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или
ограничаване
на
бл. 1108, вх. А, ет. 3, ап. 9
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
лиценз
обхвата
на
лицензията
ЕИК 201975904
ЗТИП
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°C, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.4

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.

867

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

859

„КРИСТЕХ 84 “ ЕООД
гр. Пловдив, р-н Западен,
ж.к. „Христо Смирненски“,
ул. „Силистра“ № 34
ЕИК 160082946

т. 2.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

724

08.02.2013

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

868

Отнета със Заповед №А-О036/13.12.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

859

658

„КРИСТЕХ 84 “ ЕООД
гр. Пловдив, р-н Западен,
ж.к. „Христо Смирненски“,
ЕТ Иванов
99-Петър
ул.
„Силистра“
№ 34Иванов
Добрич
ЕИК
160082946
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.1.2
т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

724

08.02.2013

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

167

27.07.2005 г.

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.

869

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията
Отнета със Заповед №А-О036/13.12.2016 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

870

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

880

„ПИКИ - ИП “ ЕООД
гр. Сандански, ул. „Асен
Хадживасилев“ № 19 и ЕИК
202267363

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.1.1

т. 2.1.2
т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.5

Газови уреди.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове за хладилни уредби.

871

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

725

01.03.2013

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

880

725
01.03.2013
„ПИКИ - ИП “ ЕООД
гр. Сандански, ул. „Асен
Хадживасилев“ № 19 и ЕИК
РЕГИСТЪР
202267363
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
т. 2.2.2
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

872

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

881

„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
гр. София, ж.к.“Бъкстон” бл.
17, вх. Д, ет. 5, ап. 82 и ЕИК
202578019

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.1.1.

Газови уреди.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000

т. 2.2.1.1

873

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

726

25.06.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

881

726
25.06.2013 г.
„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
гр. София, ж.к.“Бъкстон” бл.
РЕГИСТЪР
17, Ивх.СТРУКТУРНО
Д, ет. 5, ап. 82
и ЕИК
НА ЛИЦАТА
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
202578019
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

874

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100

т. 2.6.1.1

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.

т. 2.6.3

875

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

730

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

РО-ЕМ ООД
гр. Перник,
ул. „Благой Гебрев”№ 32,
вх. Е, ет. 8, ап. 144
ЕИК 113587709

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Електрически телфери, които не са
т. 2.6.4
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

876

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

727

28.06.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
882

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
ПСИГАС
ООД
Добрич
гр.
Бургас, ул. „Св. Климент
бул. 25-ти септември
Охридски”№38,
ет. 3,№
ап.25,
13
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
ЕИК 202601311
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други
Съдове за хладилни уредби

877

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
728

27.07.2005 г.
28.06.2013

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

878

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.2

879

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.6.8

Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.

т. 2.6.9

Окачени кошове за повдигане на хора

т. 2.7
604

ЕТ „КРЕМТО – КРАСИМИР
КРЪСТАНОВ”
гр. София
ж.к. „Надежда 3”, бл. 333,
вх. В, ет. 2, ап. 49
EИК 131147921

т. 2.1.1.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

729

24.07.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Асансьори в жилищни сгради.
Котли парни, работещи при свръхналягане
до 0,05 MPa.

880

Лицензия № 729/24.07.2013 г. е
отнета със Заповед № А-О031/16.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

604
658

ЕТ „КРЕМТО – КРАСИМИР
КРЪСТАНОВ”
ЕТ Иванов
гр.
София 99-Петър Иванов
Добрич
ж.к.
„Надежда 3”, бл. 333,
бул.В,25-ти
№ 25,
вх.
ет. 2,септември
ап. 49
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
EИК 131147921
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Котли водогрейни, работещи при
температура на нагрятата вода до 110
градуса C.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.2

770

„ГАЗТЕК-ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
гр. Русе, ул. „Църковна
независимост“ № 18, ет. 2,
офис 13 и ЕИК 200085209

т. 2.4.3
т. 2.2.1.1
т. 2.2.1.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Газови уреди.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване

881

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
729

24.07.2013 г.

167

27.07.2005 г.

730

25.07.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 729/24.07.2013 г. е
отнета със Заповед № А-О031/16.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
770 „ГАЗТЕК-ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
гр. Русе, ул. „Църковна
независимост“ № 18, ет. 2,
офис 13 и ЕИК 200085209
658

883

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД
гр. Самоков, ул. „Никола
Образописов“ № 10 и ЕИК
175081693

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

т. 2.4.3
т. 2.1.1.

Газови уреди.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

882

Номер Дата на издаване
на
730
25.07.2013 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

731

18.09.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-007
от 14.03.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление
883 „ЧУДОТВОРЕЦ“
ЕООД и ЕИК
гр. Самоков, ул. „Никола
Образописов“ № 10 и ЕИК
175081693

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други
Съдове за хладилни уредби

883

Номер Дата на издаване
на
731
18.09.2013 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане
или
ограничаване
на
Отнета със
Заповед
№А-О-007
обхвата
на
лицензията
от 14.03.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.3

884

„ИТН-КОНСУЛТ“ ООД
гр. Пловдив, ул. „София №
18 и ЕИК 200171213

т. 2.6.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

732

29.10.2013 г.

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

884

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

884

658

„ИТН-КОНСУЛТ“ ООД
гр. Пловдив, ул. „София №
18 и ЕИК 200171213
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.3

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

885

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
732

29.10.2013 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Всички строителни подемници за повдигане
т. 2.6.8
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
т. 2.6.9
т. 2.7
т. 2.8.1
т. 2.8.2

885

„ДИЯНА-ВТМ“ ООД
гр. Варна, ул. „Професор
Державин" № 14, ет. 4, ап.
10 и ЕИК 202662168

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

733

01.11.2013 г.

Окачени кошове за повдигане на хора
Асансьори в жилищни сгради.
Висящи товарни въжени линии
Ски-влекове.

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

886

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление
885 „ДИЯНА-ВТМ“
ООД и ЕИК
гр. Варна, ул. „Професор
Державин" № 14, ет. 4, ап.
10 и ЕИК 202662168

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други
Съдове за хладилни уредби

887

Номер Дата на издаване
на
733
01.11.2013 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100

888

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

889

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.3

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

890

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

886

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„ГРОЗЕВА-ДЕМП“ ЕООД
гр. Казaнлък, ул.
„Есперанто" № 7 и ЕИК
202722056

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Всички строителни подемници за повдигане
т. 2.6.8
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
т. 2.6.9

Окачени кошове за повдигане на хора

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000

т. 2.2.1.1

891

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

734

04.12.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

886

734
04.12.2013 г.
„ГРОЗЕВА-ДЕМП“ ЕООД
гр. Казaнлък, ул.
РЕГИСТЪР
„Есперанто"
№ 7 иОБОСОБЕНИТЕ
ЕИК
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
202722056
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

892

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.3
т. 2.6.1.2

Газови уреди.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 5 t включително, с изключение на
бордови кранове.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.4

700

„НБ ЛИФТКОНТРОЛ“ ООД
гр. София
ул. "Пражка пролет", бл. 213
А, вх. Б
ЕИК 175038813

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

893

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

735

30.12.2013 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-016
от 03.11.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес
на управлениеООД
и ЕИК
700 „НБ
ЛИФТКОНТРОЛ“

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

гр. София
ул. "Пражка пролет", бл. 213
Точка от
А, вх. Б
Приложение
ЕИК 175038813
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.2.1.1
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
735
30.12.2013 г.
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други
Съдове за хладилни уредби

894

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане
ограничаване
на
Отнета съсили
Заповед
№ А-О-016
обхвата
на
лицензията
от 03.11.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

883

„ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД
гр. Самоков, ул. „Никола
Образописов“ № 10 и ЕИК
175081693

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110°C до 450°C
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

895

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

736

07.02.2014 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед №А-О-007
от 14.03.2016 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
736
07.02.2014
г.
„ЧУДОТВОРЕЦ“
ЕООД
Отнета
съсЗА
Заповед
№А-О-007
НА883
ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА
ДАМТН
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. Самоков, ул. „Никола
от 14.03.2016 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Образописов“ № 10 и ЕИК
председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
175081693
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

887

„БУЛПОДЕМ” ЕООД
гр. Пловдив
бул. “Цариградско шосе” №
53 и ЕИК 201193839

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително

т. 2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

896

737

27.02.2014 г.

887

737
27.02.2014 г.
„БУЛПОДЕМ” ЕООД
гр. Пловдив
РЕГИСТЪР
бул. “Цариградско шосе” №
НА ЛИЦАТА
И
СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ
НА
ПРЕДПРИЯТИЯ
ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
53 и ЕИК 201193839
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

888

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

„КАЛИБЪР ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД
гр. София, ж.к. „Младост3“, бл. 366, вх. В, ет. 9, ап. 75
и ЕИК 202784492

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Товароподемни електрически колички,
т. 2.6.3
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Газови уреди.

т. 2.4.3

897

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

738

22.05.2014 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
889

ЕТ Иванов 99-Петър
„МИКРАГАЗ”
ЕООД Иванов
Добрич
гр.
София
бул.“Княгиня
25-ти септември
№ 25,
ул.
Клементина”
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
№ 24, ет. 7, ап. 33 и ЕИК
ЕИК 124500132
202850501

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.2

т. 2.4.3
т. 2.4.2.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Газови уреди.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

898

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
739

27.07.2005 г.
29.05.2014

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
890

ЕТ Иванов
99-Петър
ОУ
ДЖИ ТЕХ
ЕООД Иванов
гр.
Добрич
София,
район
бул. 25-ти септември
Лозенец,
ул.№ 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
"Филип Кутев" № 5
ЕИК
ЕИК 124500132
202923892

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

706

т. 2.4.3
т. 2.6
Лифт контрол-06 ООД
гр. София
т. 2.6.1.1
ж.к Младост 4, бл. 468, вх.
4, ет. 3, ап. 8
ЕИК
175115761

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
740

27.07.2005 г.
05.06.2014

741

16.06.2014 г.

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Газови уреди.
Повдигателни съоръжения:
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

899

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

706

658

Лифт контрол-06 ООД
гр. София
ж.к Младост 4, бл. 468, вх.
ЕТет.
Иванов
Иванов
4,
3, ап.99-Петър
8
ЕИК
Добрич
175115761
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.6.8

т. 2.6.9
т.2.8

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
Окачени кошове за повдигане на хора
Въжени линии и ски-влекове:
900

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
741

16.06.2014 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
764

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул.
25-тиБЪЛГАРИЯ
септември
№ 25,
НИКРАН
ЕООД
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
гр. Хасково,
ул.
ЕИК
124500132
"Славянска" № 40 ЕИК
200070577

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.8.1
Висящи товарни въжени линии
т. 2.8.2
Ски-влекове.
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Газови уреди.

901

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

742

08.07.2014 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
243

ЕТ Иванов
99-Петър Иванов
Надзор
ЕООД
Добрич
гр.
Ботевград
бул."Патриарх
25-ти септември
№№
25,
ул.
Евтимий"
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
70, вх. В, ет. 4, ап. 8 ЕИК
ЕИК 124500132
130463578

009

„БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА” АД „Опазване на
околната среда, здраве и
безопасност при работа и
технически надзор”
гр. Дупница, ул.
„Самоковско шосе” № 3
ЕИК 819364374

891

АНГЕЛКОВ БГ ЕООД
Кюстендил, ул. "Яне
Сандански" № 19
ЕИК 203108563

гр.

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.4.3
т. 2.4.3

Газови уреди.
Газови уреди.

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
743

27.07.2005 г.
10.07.2014

744

11.08.2014 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Ограничена със Заповед № А-О002 от 23.05.2022 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 12 от
ЗТИП, във връзка с чл. 34а, ал.
10, т. 5 от ЗТИП.

Отнета със Заповед № А-О017/26.05.2017 г. на Заместникпредседателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 от
ЗТИП

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 110°C
включително.

902

745

25.08.2014 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
891№ Наименование,
АНГЕЛКОВ БГ ЕООД
гр.и
адрес
на
управление
и
ЕИК
Кюстендил, ул. "Яне
Сандански" № 19
ЕИК 203108563

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

903

Номер
Дата
на издаване
745
25.08.2014
г.
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им

904

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6

Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища.

Електрически телфери, немонтирани на
кранове.
Сменяеми товарозахващащи
приспособления, окачени на
товароподемната кука - сапани, клещи,
траверси, вакуумни захващачи и др.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.7

Асансьори в жилищни сгради.

905

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
604

Иванов 99-Петър
Иванов
ЕТ „КРЕМТО
– КРАСИМИР
Добрич
КРЪСТАНОВ”
бул.София
25-ти септември № 25,
гр.
вх.
Г,
ет. 1, ап. 33”, бл. 333,
ж.к. „Надежда
ЕИКВ,124500132
вх.
ет. 2, ап. 49
EИК 131147921

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби

906

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
746

27.07.2005 г.
04.11.2014

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 746/04.11.2014 г. е
отнета със Заповед № А-О030/16.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с ВВГ газови уреди или котли в
административни, жилищни и обществени
сгради.
т. 2.2.2

т. 2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 MPa до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110 oC до 450 oC
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

907

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

814

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
„ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ”
ЕООД
гр. Пловдив
ул. „Найден Геров” № 13
ЕИК 115311912

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.5
Ацетиленови уредби – ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 MPa до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110 oC до 450 oC
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях

908

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

747

12.11.2014 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Лицензия № 747/12.11.2014 г. е
отнета със Заповед № А-О028/12.10.2017 г. на
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
507

892

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов
т. 2.4.1.1
„КОНТРОЛ-ГАЗ”
ЕООД
Газопроводи, газови съоръжения,
Добрич
гр.
София,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бул. 25-ти
септември
№ 25,
ж.к.
„Дружба
2”, бл. 219,
вх.
бутилкови инсталации, газопроводи на
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
А, ет .4, ап. 11
сградни газови инсталации и други газови
124500132
ЕИК 130916434
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

"ИНФО ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ"
ООД
гр. София, район Подуяне,
ул. „Васил Петлешков“
№ 78, ет. 4, ап. 6
ЕИК
203161982

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

т. 2.4.3
т. 2.2.1.1

Газови уреди.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

909

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
748

27.07.2005 г.
08.01.2015

749

15.01.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
892 "ИНФО ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ"
749
15.01.2015 г.
Рег. № ООД
Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
гр. София, район Подуяне,
лиценз
обхвата
на лицензията
ул. „Васил Петлешков“
ията
№ 78, ет. 4, ап. 6
ЕИК
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
203161982
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
Добрич
флуиди от група 2, които се намират под
бул. 25-ти септември № 25,
налягане периодично при тяхното
вх. Г, ет. 1, ап. 3
изпразване.
ЕИК 124500132
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130°C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
газопроводи, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

910

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

893

Структурно звено
„Ведомствен технически
надзор“ в „БУЛМАШИНЪРИ
ЕНТЕРПРАЙСИС“ ООД
гр. Радомир, „Индустриална
зона“ Корпус №7
ЕИК 202648955

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.3
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 MPa до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110 oC до 450 oC
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100.

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.4.3
т. 2.6.1.3

Газови уреди.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

911

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

750

22.01.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О019/05.10.2018 г. на За
Председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
ЗТИП.

„Ведомствен технически
019/05.10.2018 г. на За
надзор“ в „БУЛМАШИНЪРИ
Председателя на ДАМТН, на
ЕНТЕРПРАЙСИС“ ООД
основание чл. 34а, ал. 9 т. 5 от
РЕГИСТЪР
гр.
Радомир,
„Индустриална
ЗТИП.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
зона“ Корпус №7
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК 202648955
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

894

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх.
Г, ет. 1, ап. ЕООД
3
„ТЕХНАДЗОР“
ЕИКБургас,
124500132
гр.
ж. к. „Славейков“ , бл. 63,
вх. 1, ет. 3,
ЕИК 203227286

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.4
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
т. 2.1.1.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.

т. 2.2.1.2

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.5

Съдове за хладилни уредби.

912

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

751

22.01.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

894

„ТЕХНАДЗОР“ ЕООД
751
22.01.2015 г.
гр. Бургас,
ж. к. „Славейков“ , бл. 63,
РЕГИСТЪР
вх. И
1, СТРУКТУРНО
ет. 3,
НА ЛИЦАТА
ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ЕИК 203227286
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради
т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

913

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

914

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

895

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

"БУЛЛИФТ ИНСПЕКТ" ЕООД
гр. Кюстендил, ул. "Места"
№24, вх. А, ет. 1, ап. 1
ЕИК203291068

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.3
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
т. 2.6.4
т. 2.6.6

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

т. 2.2.1.2

915

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

752

25.02.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

895

"БУЛЛИФТ ИНСПЕКТ" ЕООД
752
25.02.2015 г.
РЕГИСТЪР
гр. Кюстендил, ул. "Места"
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
№24, вх. А, ет. 1, ап. 1
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК203291068
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.3
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
т. 2.2.1.5
Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

916

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

917

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.6.8

Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.

918

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
896

696

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
„ГАЗСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД
вх. Г, ет. 1, ап. 3
гр. Самоков,
ЕИК 124500132
ул. „Македония“ № 34А, ет.
2, офис 206
ЕИК 131417929

„ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА” АД
гр. София,
ул. „Филип Кутев” № 5
ЕИК 126040166

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.7
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
т. 2.1.2.

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.3
т. 2.4.1.1

Газови уреди.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

919

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

753

11.03.2015 г.

754

11.05.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
393

587

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов
99-Петър
„ТЕЦ
МАРИЦА
ИЗТОКИванов
2” ЕАД
т. 2.7
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
Добрич
с.
Ковачево,
бул. 25-ти
септември
област
Стара
Загора № 25,
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
ЕИК 1235319393
ЕИК 124500132

"КЕЙ ДИФУЖЪН" ООД гр. т. 2.2.1.1
София, ж. к. "Младост 3",
бл. 364, вх. 6, ап. 84 ЕИК
130435251

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

920

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
755

27.07.2005 г.
25.05.2015

756

09.06.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

София, ж. к. "Младост 3",
бл. 364, вх. 6, ап. 84 ЕИК
130435251

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
предназначени за захранване с газ на газови
бул. 25-ти септември № 25,
съоръжения, газопроводи, газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации, газорегулаторни пунктове,
ЕИК 124500132
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

921

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

640

897

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

СЕКТОР "БЕЗОПАСНОСТ НА
ТРУДА И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР" към "МПМЕТАЛПЛАСТ" АД, гр.
Пирдоп, ул. Стоян Петров"
№ 3, ЕИК 131194508

т. 2.4.3
т. 2.6.4
2.6.2006

ОТДЕЛ „ТЕХНИЧЕСКИ
т. 2.1.1
КОНТРОЛ КЪМ
"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА
т.2.1.2
ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП
гр. София, район "Сердика",
бул. "Княгиня Мария
Луиза"№ 110
ЕИК 130823243

Газови уреди.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.

Парни колтли, работещи при свръхналягане
до 0,05MPa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130° С
включително.

922

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

757

01.07.2015 г.

758

21.08.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-015
от 20.09.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
на управление
и ЕИК
897 адрес
ОТДЕЛ
„ТЕХНИЧЕСКИ

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

КОНТРОЛ КЪМ
"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
ЖЕЛЕЗОПЪТНА
Приложение
повишена опасност
ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП
№
1
гр. София, район "Сердика",
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов т.2.2.1.1
бул. "Княгиня
Мария
Метални съдове за флудиди от група 2,
Добрич Луиза"№ 110
работещи при свръхналягане до 1,6 Mpa и
бул. 25-ти
ЕИКсептември
130823243№ 25,
температура на стената на съда до 200° С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т.2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодични при тяхното изпитане.

т.2.2.1.4

Колони за разделяне на газове при
температура по - ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.

т.2.2.1.5

Съдове за хладилни уредби.

923

Номер Дата на издаване
на
758
21.08.2015 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т.2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
предназначени за захранване с газ на газови
бул. 25-ти септември № 25,
съоръжения и инсталации, захранващи с
вх. Г, ет. 1, ап. 3
втечнен въглеводороден газ газови уреди
ЕИК 124500132
или котли в административни , жилищни и
обществени сгради.
т.2.2.2

т.2.4.1.1

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради

924

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т.2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в администрацията,
жилищните и обществените сгради.
т.2.4.3
т.2.6.1.1
т.2.6.1.2

Газови уреди.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т.2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т.2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

925

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т.2.6.3
Товароподемни електрически колички,
Добрич
движещи се по надземни релсови пътища,
бул. 25-ти септември № 25,
които не са монтирани на товароподемни
вх. Г, ет. 1, ап. 3
кранове.
ЕИК 124500132
т.2.6.4
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
т.2.6.6
Товарозахващащи проспособления.
т.2.6.7
Подвижни работни площадки.
т.2.6.8
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в които са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора и хора и товари, монтирани на
жилищни сгради.
т.2.6.9
Окачени кошове за повдигане на хора.
т.2.7

898

"ЛАЙТ ИНСПЕКТ" ООД
гр. Пловдив, район
"Северен", ул. "Полет" № 1
ЕИК 200553095

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

759

09.09.2015 г.

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

т. 2.1.1.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.

926

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на
управление
898 "ЛАЙТ
ИНСПЕКТ"
ООД и ЕИК
гр. Пловдив, район
"Северен", ул. "Полет" № 1
ЕИК 200553095

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.2
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

927

Номер Дата на издаване
на
759
09.09.2015 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
т. 2.3.

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с
температура от 110° С до 450° С включително
и на които произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголям от числото 100.

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

928

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.2
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
т. 2.4.2.1

т. 2.4.3
т. 2.7
814

"ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ" т. 2.6.1.1
ЕООД гр. Пловдив, р-н
Централен, ул. "Н. Геров" №
13 ЕИК 115311912

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

760

01.09.2015 г.

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

Газови уреди.
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

929

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
814

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

"ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ"
ЕООД гр. Пловдив, р-н
Точка от
Централен, ул. "Н. Геров" №
Приложение
13 ЕИК 115311912
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т.2.6.1.2
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т.2.6.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
760
01.09.2015 г.
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.

т. 2.6.6

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.6.8

Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.

т.2.6.9

Окачени кошове за повдигане на хора.

930

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
878

899

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър
Иванов т.2.8.1
Висящи товарни въжени линии
"ТЕХНОТРАНС
КОНТРОЛ"
Добрич
ООД
гр. София, п-н
бул. 25-ти септември
№ 25,
"Подуяне",
ж. к. "Хаджи
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Димитър", бл. 139, вх. В, ет.
ЕИК
5,
ап.124500132
61 ЕИК 202103990
т.2.8.2
"БЕТА СТАР" ЕООД
т. 2.1.1.
гр. Благоевград, ул. "Св.
Димитър Солунски" № 77,
вх. А и ЕИК 202409097
т. 2.1.2

т. 2.2.1.2

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5

Ски-влекове.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.

931

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
761

27.07.2005 г.
13.10.2015

762

21.12.2015 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
Добрич
предназначени за захранване с газ на газови
бул. 25-ти септември № 25,
съоръжения, газопроводи, газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации, газорегулаторни пунктове,
ЕИК 124500132
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.

т. 2.3.

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с
температура от 110° С до 450° С включително
и на които произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголям от числото 100.

932

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,
Добрич
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газопроводи на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
сградни газови инсталации и други газови
ЕИК 124500132
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

т. 2.4.3

Газови уреди.

933

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.1.1
Бордови кранове, независимо от
Добрич
товароподемността им.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
ЕИК 124500132
на механизма за придвижване, нзависимо от
товароподемността им.
т. 2.6.1.3

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.3

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.

934

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

900

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.4
Електрически телфери, които не са
Добрич
монтирани на товароподемни кранове.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
ЕИК 124500132
т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

т. 2.6.8

Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.

т. 2.6.9

Окачени кошове за повдигане на хора.

"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И
ИЗПИТАНИЯ" ООД
гр.
т. 2.7
София, ж. к. "Красно село",
бл. 9, вх. Д и ЕИК 203813840

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

935

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

763

04.04.2016 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
899

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167
764

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
"БЕТА
СТАР" ЕООД
Добрич
гр.
Благоевград,
ул. "Св.
бул. 25-ти септември
№ 25, т. 2.7
Димитър
№ 77,
вх. Г, ет. 1,Солунски"
ап. 3
вх.
и ЕИК 202409097
ЕИКА124500132

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

27.07.2005 г.
30.05.2016

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

04.08.2016 г.

901

902

352

"СИТИ ЛИФТ 2015" ЕООД гр.
Русе, ул. "Цар Калоян" №
11А, бизнес център "Етър
1", офис № 8
ЕИК
203811375

БЛУ ЛАЙН КОНТРОЛ ЕООД,
гр. София, ул. "Иван Асен"
№ 41, ет. 1, ап. 2 и ЕИК
203306417

т. 2.7

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

765

19.08.2016 г.

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
766

т. 2.7

ЕТ "ЛАЗОТЕХ-ДАНЧО
т. 2.1.1.
ЛАЗОВ"
гр. София, ул. "Народен
герой" № 6, вх. Е, ет. 5, ап. т. 2.1.2
14 и ЕИК 130049577

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.
936

767

19.08.2016 г.

Отнета със Заповед № А-О012/09.07.2020 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 5 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
управление и ЕИК
352 адрес
ЕТ на
"ЛАЗОТЕХ-ДАНЧО

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

ЛАЗОВ"
гр. София, ул. "Народен
герой" № 6, вх. Е, ет. 5, ап.
14 и ЕИК 130049577

658

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200°C, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

937

Номер Дата на издаване
на
767
19.08.2016 г.
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.2.2
Стационарно монтирани бутилки за
Добрич
съхранение на втечнени, сгъстени или
бул. 25-ти септември № 25,
разтворени под налягане газове.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.3.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 до 8,0 МРа включително и гореща вода с
температура от 110° С до 450° С включително
и на които произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголям от числото 100.

т. 2.6.1.1

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.1.2

Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, нзависимо от
товароподемността им.

938

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.1.3
Товароподемни кранове с товароподемност
Добрич
до 10 t включително, с изключение на
бул. 25-ти септември № 25,
бордови кранове и товароподемни кранове
вх. Г, ет. 1, ап. 3
с ръчно задвижване на механизма за
ЕИК 124500132
придвижване, независимо от
товароподемността им.

т. 2.6.2

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.

т. 2.6.3

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6

Товарозахващащи приспособления.

т. 2.6.7

Подвижни работни площадки.

939

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

723
903

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.8
Всички строителни подемници за повдигане
Добрич
на хора или на хора и товари, независимо от
бул. 25-ти септември № 25,
вида на строежа, в който са монтирани,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
както и други подемници за повдигане на
ЕИК 124500132
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
БУЛГАРКОНТРОЛА АД, гр.
София, р-н. "Средец", ул.
т. 2.7
"Парчевич" № 42 и ЕИК
831635265
ДИ АЙ ИНСПЕКТ ЕООД,
гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", т. 2.1.2
бл. 207, вх. А, ет. 6, ап. 17
ЕИК: 204191341
т. 2.2.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

25.07.2016 г.
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200°C, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

940

768
769

04.11.2016 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
903
ДИ АЙ ИНСПЕКТ ЕООД,
769
04.11.2016 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
гр. Пловдив, ж. к. "Тракия",
6.1.2023
бл. 207, вх. А, ет. 6, ап. 17
Рег. № Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
ЕИК: 204191341
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.4.1.1
167
27.07.2005 г.
Газопроводи, газови съоръжения,
Добрич
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, газопроводи на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
сградни газови инсталации и други газови
ЕИК 124500132
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.

941

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

904

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови
Добрич
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бул. 25-ти септември № 25,
бутилкови инсталации, сградни газови
вх. Г, ет. 1, ап. 3
инсталации и други газови съоръжения,
ЕИК 124500132
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.

Звено за осъществяване т. 2.6.1.3
на технически надзор на
съоръжения с повишена
опасност към
"ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС-РУСЕ" ЕАД
т. 2.6.6

711

"ЛИФТ СТАНДАРТ" ЕООД гр.
т. 2.6.1.1
Хасково, бул. "Г. С.
Раковски" № 26А, ет. 4, ап.
т. 2.6.1.3
415
ЕИК:
126683821
т. 2.6.2
т. 2.6.4
т. 2.6.7

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Товарозахващащи приспособления
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Електрически телфери, които не са
монтирани на подемни кранове.
Подвижни работни площадки.

942

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

770

07.11.2016 г.

771

01.12.2016 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
711 "ЛИФТ СТАНДАРТ" ЕООД гр.
771
01.12.2016 г.
6.1.2023
Хасково, бул. "Г. С.
Рег. № Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
Раковски" № 26А,
ет. 4, ап.и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
415
ЕИК:
лиценз
обхвата
на лицензията
126683821
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
Всички строителни подемници за повдигане
Добрич
на хора или на хора и товари независимо от
бул. 25-ти септември № 25,
вида на строежа, в който са монтирани,
т. 2.6.8
вх. Г, ет. 1, ап. 3
както и други подемници за повдигане на
ЕИК 124500132
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
т. 2.7
905

„КРЕМТО“ ЕООД
т. 2.1.1
гр. София, район
„Надежда“ жк.“Надежда“
бл. 333, вх. В, ет. 2, ап. 49 т. 2.1.2
ЕИК 203987129
т. 2.2.1

т. 2.2.1.1

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително.
Стационарни метални съдове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000.

943

772

01.02.2017 г.

бл. 333, вх. В, ет. 2, ап. 49
ЕИК 203987129
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.1.3
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други.
Съдове за хладилни уредби.
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
944
милиметри е по-голямо от
числото 100.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Номер Дата на издаване
на
лиценз
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от ията
Точка от
Видове
и типове
на съоръженията
с
0,6 МРа
до 8,0
MPa включително
и гореща
Приложение вода с температура
повишена
опасност
от 110°
С до 450° С
т. 2.3 № 1
включително и на които произведението от
167
27.07.2005 г.
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
максималното допустимо налягане в
Добрич
мегапаскали и номиналния диаметър в
бул. 25-ти септември № 25,
милиметри е по-голямо от числото 100.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
Газопроводи, съоръжения, инсталации и
т. 2.4.1
уреди за природен газ, както следва:

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2

т. 2.4.2.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях.
Газови съоръжения и инсталации за втечнен
въглеводороден газ, както следва:
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
945
жилищни и обществени сгради.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Съоръжения, газопроводи, газови
Точка от
Видове и
типове на съоръженията
инсталации,
газорегулаторни
пунктове, с
Приложение бутилкови инсталации,
повишена сградни
опасностгазови
№1
инсталации и други газови съоръжения,
т. 2.4.2.1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
захранващи с втечнен въглеводороден газ
Добрич
газови уреди или котли в административни,
бул. 25-ти септември № 25,
жилищни и обществени сгради.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.4.3
Газови уреди.
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
т. 2.5
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
т. 2.6.1
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Товароподемни кранове, както следва:
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им.
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 10 t
включително.
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове.
946

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение Товароподемни
повишена
опасност
електрически
колички,
№1
движещи се по надземни релсови пътища,
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.3
които не са монтирани на товароподемни
Добрич
кранове.
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
Електрически телфери, които не са
т. 2.6.4
ЕИК 124500132
монтирани на товароподемни кранове.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
т. 2.6.8
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.
т. 2.6.9
т. 2.7
т. 2.8.1
т. 2.8.2

906

"ТОДОРОВИ-Т" ЕООД
гр.
т. 2.1
Шумен, ул. "Цар
Освободител" № 120, ет. 1,
ап. 1 и ЕИК: 203907211
т. 2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

773

27.02.2017 г.

Окачени кошове за повдигане на хора
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
Висящи товарни въжени линии.
Ски-влекове.
Стационарни котли с топлинна мощност над
116,3 kW
Съдове за сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове, пари или
течности, при които налягането на газовете
или парите при максималната допустима
температура е по-голямо от 0,05 МРа над
нормалното атмосферно налягане;
947

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
906

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

"ТОДОРОВИ-Т" ЕООД
гр.
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Шумен, ул. "Цар
повишена
опасност
Освободител" № 120, ет. 1, Приложение Съдове за сгъстени,
втечнени
или
№
1
ап. 1 и ЕИК: 203907211
разтворени под налягане газове, пари или
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
течности, при които налягането на газовете
Добрич
т. 2.2
или парите при максималната допустима
бул. 25-ти септември № 25,
температура е по-голямо от 0,05 МРа над
вх. Г, ет. 1, ап. 3
нормалното атмосферно налягане;
ЕИК 124500132
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 МРа включително и гореща
вода с температура от 110оС до 450оС
т. 2.3
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

т. 2.4

т. 2.5

т. 2.6
903

"ДИ АЙ ИНСПЕКТ" ЕООД,
гр. Пловдив, ж. к. "Тракия",
бл. 207, вх. А, ет. 6, ап. 17
т. 2.4.3
ЕИК: 204191341

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
773
27.02.2017 г.

167

27.07.2005 г.

774

06.04.2017 г.

Газови съоръжения и инсталации за
природен газ и за втечнен въглеводороден
газ;
Ацетиленови уредби-ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи;
Повдигателни съоръжения.

Газови уреди.
948

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

903
658

907

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
"ДИ АЙ ИНСПЕКТ" ЕООД,
№
1
гр. Пловдив, ж. к. "Тракия",
ЕТбл.
Иванов
99-Петър
207, вх.
А, ет. 6,Иванов
ап. 17
т. 2.4.3
Газови уреди.
ДобричЕИК: 204191341
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК
124500132 НАДЗОР ВТ"
Парни котли, с топлинна мощност над 116,3
"ТЕХНИЧЕСКИ
kW, работещи при свръхналягане до 0,05
ЕООД
гр. т. 2.1.1
МРа включително;
Велико Търново, бул.
"България" № 25
ЕИК:
Водогрейни котли, с топлинна мощност над
203595929
т. 2.1.2
116,3 kW, работещи при температура на
нагрятата вода до 130 °С включително;

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200 °С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

949

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
774

06.04.2017 г.

167

27.07.2005 г.

775

04.05.2017 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

203595929
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.4
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;

т. 2.2.1.5

Съдове за хладилни уредби;

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

950

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

951

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

т. 2.6.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;

952

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
908

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.7
Добрич
бул.
25-ти септември
"ТЕХНОЕКСПЕРТ"
ООД№ 25,
гр.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Пловдив, район "Южен", ул. т. 2.1.1
ЕИК
124500132
"Нева"
№ 6 ЕИК: 115801777

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Подвижни работни площадки.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

953

167

27.07.2005 г.

776

04.05.2017 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.4
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;

т. 2.2.1.5

Съдове за хладилни уредби;

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

954

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

955

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3

т. 2.5

т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;

956

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.4
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;

957

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

909

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления;
Добрич
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки;
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.6.9
Окачени кошове за повдигане на хора.
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
„ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ
Парни котли, работещи при свръхналягане
ЕИК 124500132
НАДЗОР“ ООД
т. 2.1.1
до 0,05 MРa включително;
гр. София, район Подуяне,
Водогрейни котли, работещи при
ж.к. Хаджи Димитър, ул.
температура на нагрятата вода до 130 °С
„Макгахан“, бл. 71, вх. А, ет. т. 2.1.2
включително;
1, ап. 1 и ЕИК 204339975

т. 2.2

т. 2.2.1

Съдове за сгъстени, втечнени или
разтворени под налягане газове, пари или
течности, при които налягането на газовете
или парите при максимално допустима
температура е по-голямо от 0,05 МРа над
нормалното атмосферно налягане;
Стационарни метални съдове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100;

958

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

777

22.05.2017 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-008
от 29.06.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

ж.к. Хаджи Димитър, ул.
„Макгахан“, бл. 71, вх. А, ет.
1, ап. 1 и ЕИК 204339975

основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;

959

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

960

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.1.1
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

961

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.4.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди.

962

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
910

ЕТ"ТЕХНО
ИвановЛИФТ
99-Петър
Иванов
ИНСПЕКТ"
Добрич
ЕООД
гр. т. 2.1.2
бул.
25-тиул.
септември
№№
25,4
Перник,
"Теменуга"
вх. Г, ет.
1, ап.
3
и ЕИК:
203482447
ЕИК 124500132
т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.6

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130° С
включително;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

963

167
778

27.07.2005 г.
23.10.2017

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
т. 2.7
907

911

"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВТ"
ЕООД
гр.
т. 2.6.6
Велико Търново, бул.
"България" № 25
ЕИК:
203595929
т. 2.7
"ВОДОЛЕЙ 5506" ЕООД
гр. Севлиево, ул. "Шипка"
№ 9, ЕИК: 200815890
т. 2.4.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

167

27.07.2005 г.

779

30.10.2017 г.

780

30.10.2017 г.

Газови уреди;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Товарозахващащи приспособления;

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

964

Отнета със Заповед № А-О-002
от 25.03.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег.
седалище
911№ Наименование,
"ВОДОЛЕЙ 5506"
ЕООД и
адрес
на
управление
и ЕИК
гр. Севлиево, ул. "Шипка"
№ 9, ЕИК: 200815890

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове
съоръжения
с повишена
опасност,
Газопроводи,
газови
съоръжения,
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
т. 2.4.1.1
Точка от
Видове изахранващи
типове на съоръженията
съоръжения,
с природен газс
Приложение газови уредиповишена
или котли опасност
в административни,
№1
жилищни и обществени сгради;

Номер
Дата
на издаване
№ и дата
на заповедта
за
780
30.10.2017
г.
Отнета
със Заповед
№ А-О-002
на
отнемане
или
ограничаване
на
от 25.03.2021 г. на
лиценз
обхвата
на
лицензията
председателя на ДАМТН, на
ията
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

167

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

965

27.07.2005 г.

РЕГИСТЪР
5506"
ЕООД
780
30.10.2017
г.
Отнета
със Заповед
№ А-О-002
НА911
ЛИЦАТА"ВОДОЛЕЙ
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДАМТН
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
гр. Севлиево, ул. "Шипка"
от 25.03.2021 г. на
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
№ 9, ЕИК: 200815890
председателя
на ДАМТН, на
6.1.2023
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
Рег. № Наименование, седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на
заповедта за
ЗТИП.
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове игазопроводи,
типове на съоръженията
с
Съоръжения,
газови
Приложение инсталации, газорегулаторни
повишена опасност
пунктове,
№1
бутилкови инсталации, сградни газови
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
инсталации и други газови съоръжения,
т. 2.4.2.1
Добрич
захранващи с втечнен въглеводороден газ
бул. 25-ти септември № 25,
газови уреди или котли в административни,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
жилищни и обществени сгради;
ЕИК 124500132
т. 2.4.3
Газови уреди.
502 СД "ФЕБ-91-КОЧАНОВ С-ИЕ"
781
30.10.2017 г.
гр. Асеновград, ул.
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления.
"Бузлуджа" № 38, ЕИК:
825122265
912

„ТЕХНОЕКСПЕРТ - РР“ ЕООД
гр. Разград, ул. „Бели Лом“ т. 2.1.1
№ 56, вх. В, ет. 7, ап. 64 и
ЕИК 204408766
т. 2.1.2

т. 2.2.1

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Стационарни метални съдове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100;

966

782

31.10.2017 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
912 „ТЕХНОЕКСПЕРТ - РР“ ЕООД
782
31.10.2017 г.
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА
ОПАСНОСТ
гр. Разград, ул. „Бели Лом“
6.1.2023
№ 56, вх. В, ет. 7, ап. 64 и
Рег. № Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
ЕИК 204408766
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200° С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;

967

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

968

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;

969

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.4
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;

970

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

822

913

914

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления;
Добрич
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки;
бул. 25-ти септември № 25,
Всички строителни подемници за повдигане
вх. Г, ет. 1, ап. 3
на хора или на хора и товари, независимо от
ЕИК 124500132
вида на строежа, в който са монтирани,
т. 2.6.8
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
т. 2.6.9
Окачени кошове за повдигане на хора;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
т. 2.7
"ТЕХНОКОНТРОЛ
БЪЛГАРИЯ" ООД
гр.
Кюстендил, ул. "Лавеле" № т. 2.7
4 и ЕИК: 201036962
"АЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 2017"
ЕООД
гр. Сандански, ул.
т. 2.7
"Свобода" № 27, ет. 7, ап.
28 и ЕИК: 204611471
"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
РУСЕ" ЕООД
т. 2.1.1
гр. Русе, ул. "Пирот" № 9, вх.
1, ЕИК: 204770534

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

783

13.11.2017 г.

784

06.02.2018 г.

785

13.03.2018 г.

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;

971

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

914

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Приложение
повишена опасност
РУСЕ" ЕООД
№
1
гр. Русе, ул. "Пирот" № 9, вх.
ЕТ Иванов
99-Петър
Иванов
1, ЕИК:
204770534
Водогрейни котли, работещи при
Добрич
т. 2.1.2
температура на нагрятата вода до 130 °С
бул. 25-ти септември № 25,
включително;
вх. Г, ет. 1, ап. 3
Стационарни метални съдове, на които
ЕИК 124500132
произведението от обема в литри и
т. 2.2.1
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
т. 2.2.1.1
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

972

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
785

13.03.2018 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.4
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.5

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

973

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.3

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

974

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2, с товароподемност до 10
t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;

975

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.4
Добрич
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.6.7
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.8

т. 2.7
748

898

"ИКОНОМИКС-М" ЕООД
гр. Габрово, ул. "Юрий
Венелин" № 18, ет. 4, ЕИК:
т. 2.6.6
107523965

"ЛАЙТ ИНСПЕКТ" ООД
т. 2.6.1.1
гр. Пловдив, район
"Северен", ул. "Полет" № 1
ЕИК 200553095
т. 2.6.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

167

27.07.2005 г.

786

16.03.2018 г.

787

16.03.2018 г.

Товарозахващащи приспособления.

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;

976

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
на управление
и ЕИК
898 адрес
"ЛАЙТ
ИНСПЕКТ" ООД
гр. Пловдив, район
"Северен", ул. "Полет" № 1
ЕИК 200553095

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.6.1.3
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.2
ЕИК 124500132
т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

т. 2.6.8

909

т. 2.6.9
„ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ
т. 2.6.1.1
НАДЗОР“ ООД
гр. София, район Подуяне,
ж.к. Хаджи Димитър, ул.
„Макгахан“, бл. 71, вх. А, ет.
1, ап. 1 и ЕИК 204339975

Номер Дата на издаване
на
787
16.03.2018 г.
лиценз
ията

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2, с товароподемност до 10
t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Окачени кошове за повдигане на хора.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;

977

167

27.07.2005 г.

788

21.03.2018 г.

Отнета със Заповед № А-О-007
от 11.06.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

909
658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
„ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ Приложение
№
1
НАДЗОР“ ООД
ЕТ
Иванов
гр.Иванов
София,99-Петър
район Подуяне,
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
Добрич
ж.к. Хаджи Димитър, ул.
на механизма за придвижване, независимо
т. 2.6.1.2
бул.
25-ти септември
„Макгахан“,
бл. 71, вх.№А,25,
ет.
от товароподемността им;
вх.1,Г,ап.
ет.11,иап.
3
ЕИК 204339975
ЕИК 124500132
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.3
т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2, с товароподемност до 10
t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
т. 2.6.2
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
т. 2.6.3
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
Електрически телфери, които не са
т. 2.6.4
монтирани на товароподемни кранове;
т. 2.6.6
Товарозахващащи приспособления;
т. 2.6.7
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
т. 2.6.8
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
т. 2.7

978

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
788

21.03.2018 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

Отнета със Заповед № А-О-007
от 11.06.2021 г. на
председателя на ДАМТН, на
основание чл. 34а, ал. 10, т. 2 от
ЗТИП.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
915

ЕТ"НАДЗОР
Иванов 99-Петър
Иванов
ИНЖЕНЕРИНГ"
Добрич
ООД
т. 2.1.1
бул.
25-ти септември
№ 25,
гр. Пловдив,
район "Южен",
вх.
ет. 1, ап.
3
ул.Г,"Георги
Кирков"
№ 15А,
ЕИК 124500132
ЕИК: 204936529
т. 2.1.2

т. 2.2.1

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Стационарни метални съдове, на които
произведението от обема в литри и
налягането в мегапаскали е по-голямо от
числото 100;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

979

167
789

27.07.2005 г.
21.03.2018

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.4
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.5

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

980

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.3

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

981

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3

т. 2.5

т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове извън посочените в
т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2, с товароподемност до 10
t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;

982

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.6.3
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

т. 2.6.8

т. 2.6.9
т. 2.7
т. 2.8.1
т. 2.8.2
790

„ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ,
ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯСОФИЯ” ООД
гр. Варна, район "Младост", т. 2.6.8
бул. "Сливница" № 187, вх.
2, ап. 17, ЕИК: 103777860

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;

167

27.07.2005 г.

790

13.06.2018 г.

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Окачени кошове за повдигане на хора;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
Висящи товарни въжени линии;
Ски-влекове.
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
983

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК
790

658

916

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
„ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ,
Всички строителни подемници за повдигане
790
13.06.2018 г.
Точка от
Видове
и типове
съоръженията
с от
ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯна хора
или на
хора и на
товари,
независимо
Приложение вида на строежа,
повишена
опасност
СОФИЯ” ООД
в който
са монтирани,
т.
2.6.8
№
1
гр. Варна, район "Младост",
както и други подемници за повдигане на
167
27.07.2005 г.
ЕТ
Иванов
99-Петър
бул.
"Сливница"
№ Иванов
187, вх.
хора или на хора и товари, монтирани в
Добрич
2, ап. 17, ЕИК: 103777860
жилищни сгради;
бул. 25-ти септември № 25,
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.7
ЕИК 124500132
"ЛЕОТЕХ" ЕООД
гр. Варна, район
т. 2.1.1
"Приморски", ул.
"Константин Илиев" № 13,
ЕИК: 204837641
т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

984

791

22.06.2018 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

916

"ЛЕОТЕХ" ЕООД
791
22.06.2018 г.
гр. Варна, район
РЕГИСТЪР
"Приморски",
ул.
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
"Константин Илиев" № 13,
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК: 204837641
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.1.3
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.4.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

985

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди.

986

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
917

ЕТ
Иванов
99-Петър Иванов
"СПО
ЛИФТКОНТРОЛ"
ООД
Добрич
гр. София, район Оборище, т. 2.6.1.1
бул. 25-ти
септември
№ет.
25,3,
"Ситняково"
№58,
вх. Г, ет. 1, ап.
3
ап. 11
ЕИК 124500132
ЕИК 204978923

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Бордови
кранове,
независимо
товароподемността им;

от

т. 2.6.1.2

Товароподемни
кранове
с
ръчно
задвижване
на
механизма
за
придвижване,
независимо
от
товароподемността им;

т. 2.6.1.3

Товароподемни
кранове
с
товароподемност до 10 t включително;

т. 2.6.2.

Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;

т. 2.6.3.

Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови
пътища, които не са монтирани на
товароподемни кранове;

т. 2.6.4.

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;

т. 2.6.6.
т. 2.6.7.

Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;

987

167
792

27.07.2005 г.
03.07.2018

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.8.
ЕИК 124500132

т. 2.6.9.
т. 2.7.
т. 2.8.1
т. 2.8.2
918

"ВОЛФ СТАР" ООД
гр. Варна, ул. "Генерал
т. 2.1.1
Колев" № 16, вх. Б, ет. 2, ап.
16, ЕИК: 205056859
т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради;

167

27.07.2005 г.

793

01.08.2018 г.

Окачени кошове за повдигане на хора;
Асансьори в жилищни и промишлени
сгради;
Висящи товарни въжени линии;
Ски-влекове.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;

988

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
на управление
и ЕИК
918 адрес"ВОЛФ
СТАР" ООД
гр. Варна, ул. "Генерал
Колев" № 16, вх. Б, ет. 2, ап.
16, ЕИК: 205056859

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
793
01.08.2018 г.
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на газови
съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1 от
НУРИЛОТНСПОРВРС;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

989

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

919

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.3
"ДЕЛТА КОМ" ЕООД
с. Обручище, общ.
т. 2.1.1
Гълъбово, обл. Стара
Загора, ул. "Млада гвардия"
№ 3, ЕИК: 127532110
т. 2.1.2

Газови уреди;
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;

т. 2.2.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

990

167

27.07.2005 г.

794

04.09.2018 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

919

"ДЕЛТА КОМ" ЕООД
794
04.09.2018 г.
с. Обручище, общ.
РЕГИСТЪР
Гълъбово,
обл.ОБОСОБЕНИТЕ
Стара
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Загора, ул. "Млада гвардия"
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
№ 3, ЕИК: 127532110
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.1.3
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

т. 2.2.1.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

991

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.3

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;
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167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3

т. 2.5

920

"ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ" ЕАД Звено "Технически надзор" т. 2.1.2
с. Големо село, общ. Бобов
дол, обл. Кюстендил, ЕИК:
109513731
т. 2.2.1.1

т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
993
вода с температура от 110°
С до 450° С
включително и на които произведението от

167

27.07.2005 г.

795

04.09.2018 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
ДОЛ"
ЕАД 795
04.09.2018
г.
НА920
ЛИЦАТА"ТЕЦ-БОБОВ
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Звено "Технически надзор"
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
с. Големо село, общ. Бобов
6.1.2023
дол, обл. Кюстендил, ЕИК:
Рег. № Наименование,
седалище и
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
109513731
адрес на управление и ЕИК
включени в обхвата на получената лицензия
на
отнемане или ограничаване на
лиценз
обхвата на лицензията
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Стационарни метални тръбопроводи за
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
транспортиране на водна пара с налягане от
Добрич
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
бул. 25-ти септември № 25,
вода с температура от 110° С до 450° С
вх. Г, ет. 1, ап. 3
включително и на които произведението от
т. 2.3
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

т. 2.6.1.3

т. 2.6.4
921

т. 2.6.6
„СТЕДИ-М 2018“ ЕООД
гр. Варна, р-н Приморски, т. 2.1.1
ул. „Мир“ № 1, вх. В, ет. 7,
ап. 7 и ЕИК 205269152
т. 2.1.2

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително, с изключение на
бордови кранове и товароподемни кранове
с ръчно задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително.

994

796

05.12.2018 г.

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
на управление
и ЕИК
921 адрес
„СТЕДИ-М
2018“ ЕООД
гр. Варна, р-н Приморски,
ул. „Мир“ № 1, вх. В, ет. 7,
ап. 7 и ЕИК 205269152

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
796
05.12.2018 г.
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 ⁰C, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение –
топлообменници на разделителни колони,
кондензатори – изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;

995

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 МРа включително и гореща
вода с температура от 110 ⁰C до 450 ⁰C
включително, и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

996

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.1.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

922

т. 2.4.3
"ТЕХНО ТЕСТ КОНТРОЛ"
ООД
т. 2.1.1
гр. София, район "Слатина",
бул. "Асен Йорданов" № 11,
офис сграда, ет. 3, ЕИК:
205094977

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

167

27.07.2005 г.

797

11.03.2019 г.

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди.
Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;

997

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

922

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
"ТЕХНО ТЕСТ КОНТРОЛ"
Приложение
повишена опасност
ООД
№
1
гр. София, район "Слатина",
ЕТ
Иванов
Иванов
бул.
"Асен 99-Петър
Йорданов"
№ 11,
Водогрейни котли, работещи при
Добрич
офис сграда, ет. 3, ЕИК: т. 2.1.2
температура на нагрятата вода до 130 °С
бул. 25-ти205094977
септември № 25,
включително.
вх. Г, ет. 1, ап. 3
Метални съдове за флуиди от група 2,
ЕИК 124500132
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
т. 2.2.1.1
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;

998

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
797

11.03.2019 г.
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27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

999

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;
Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;

1000

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
т. 2.6.4
Добрич
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.6.6
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.7
ЕИК 124500132
т. 2.6.8

т. 2.7
923

"БГ НАДЗОР" ЕООД
гр. Пловдив, район "Южен",
ул. "Никола Райнов" № 1, т. 2.1.1
ЕИК: 201950566

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително.

1001

167

27.07.2005 г.

798

12.03.2019 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
923
"БГ НАДЗОР" ЕООД
798
12.03.2019 г.
Рег. № Наименование,
седалище
Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
Номер Дата на издаване
№ и дата на заповедта за
гр. Пловдив, район
"Южен",и
адрес
на
управление
и
ЕИК
включени
в
обхвата
на
получената
лицензия
на
отнемане
или ограничаване на
ул. "Никола Райнов" № 1,
лиценз
обхвата
на лицензията
ЕИК: 201950566
ията
Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
167
27.07.2005 г.
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
бул. 25-ти септември № 25,
температура на стените на съда до 200° С, на
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.1
които произведението от обема в литри и
ЕИК 124500132
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

т. 2.2.1.4

Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130° С, както
и апаратите, непосредствено свързани с тях
и образуващи едно съоръжение топлообменници на разделителни колони,
кондензатори - изпарители, изпарителни
съдове, абсорбери, филтри и други;

т. 2.2.1.5

Съдове за хладилни уредби;

1002

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

1003

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.1.1
ЕИК 124500132

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;

1004

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.6.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

т. 2.6.8

т. 2.6.9
т. 2.7

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Окачени кошове за повдигане на хора;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

1005

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
924

921

ЕТ„АСАНСЬОРЕН
Иванов 99-Петър
Иванов
КОНТРОЛ”
Добрич
ООД
бул.Стара
25-тиЗагора,
септември
№ 25,
гр.
ул. "Стефан
вх.
Г,
ет.
1,
ап.
3
Караджа" № 26, вх. Д, ет. 6,
т. 2.7
ЕИК
ап.124500132
120, ЕИК: 205457720

„СТЕДИ-М 2018“ ЕООД
т. 2.6.1.1
гр. Варна, р-н Приморски,
ул. „Мир“ № 1, вх. В, ет. 7,
ап. 7 и ЕИК 205269152
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167
799

27.07.2005 г.
27.03.2019

800

17.04.2019 г.

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;
Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови пътища,
които не са монтирани на товароподемни
кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;

1006

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

ап. 7 и ЕИК 205269152
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
925

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.7
Подвижни работни площадки;
Добрич
т. 2.6.9
Окачени кошове за повдигане на хора.
бул. 25-ти
септември
№ 25,
„ВенкоТех“
ЕООД
Парни котли, работещи при свръхналягане
вх.
ет. 1, ап. 3 пл. „Грамос“ т. 2.1.1
гр. Г,
Сандански,
до 0,05 MРa включително;
ЕИК№
124500132
1 и ЕИК: 205477908
Водогрейни котли, работещи при
т. 2.1.2
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително.

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3
т. 2.2.1.5

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Съдове за хладилни уредби;

1007

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

801

02.05.2019 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

т. 2.3

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане от
0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща
вода с температура от 110° С до 450° С
включително и на които произведението от
максималното допустимо налягане в
мегапаскали и номиналния диаметър в
милиметри е по-голямо от числото 100;

1008

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.1.1
ЕИК 124500132

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за природен
газ и съоръженията към тях;

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;

1009

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.6.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.1.3
т. 2.6.2
т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

т. 2.6.8

т. 2.7
926

„ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
РАЗГРАД“ ЕООД
т. 2.1.1
гр. Разград, ул. „Балчик“ №
22 и ЕИК: 205571115

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Товароподемни кранове с ръчно задвижване
на механизма за придвижване, независимо
от товароподемността им;

167

27.07.2005 г.

802

13.08.2019 г.

Товароподемни кранове с товароподемност
до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, независимо от
вида на строежа, в който са монтирани,
както и други подемници за повдигане на
хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради;
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

Парни котли, работещи при свръхналягане
до 0,05 MРa включително;

1010

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
802

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и
температура на стените на съда до 200° С, на
които произведението от обема в литри и
максималното допустимо налягане в
мегапаскали не превишава числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни газове,
предназначени за захранване с газ на
съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

1011

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

927

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

т. 2.4.1.1

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи на
бутилкови инсталации, газопроводи на
сградни газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с природен газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден газ
газови уреди или котли в административни,
жилищни и обществени сгради;

т. 2.4.3
„ПАСТОРАЛ 2012“ ЕООД
обл. Варна, общ. Аксаково,
с. Орешак № 22 и ЕИК:
т. 2.7
20239332

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Газови уреди.
Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

1012

167

27.07.2005 г.

803

05.12.2019 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
495

ЕТ
Иванов
99-Петър
Иванов
„ТЮФ
Рейнланд
България”
т. 2.1.1
Добрич
ЕООД
бул. 25-ти
септември
гр. София,
район№ 25,
вх. Г, ет. 1,
ап.
3
„Оборище”
т. 2.1.2
ЕИК
ул. 124500132
„Стара планина” № 41
ЕИК 121059907

т. 2.3

т. 2.4.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Парни котли, работещи при
свръхналягане до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и
гореща вода с температура от 110 °C до
450 °C включително и на които
произведението от максимално
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100;
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

1013

167
804

27.07.2005 г.
07.02.2020

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.4.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

т. 2.5

928

„СПО НАДЗОР” ЕООД
гр. Сливен
ул. „Сливница” № 6А
ЕИК 205237674

т. 2.1.1

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях;

167

27.07.2005 г.

805

07.02.2020 г.

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Газови уреди;
Ацетиленови уредби – ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи;
Парни котли, работещи при
свръхналягане до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;

1014

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
928 адрес
„СПО
ЕООД
наНАДЗОР”
управление
и ЕИК
гр. Сливен
ул. „Сливница” № 6А
ЕИК 205237674

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.2.1.2
ЕИК 124500132

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
805
07.02.2020 г.
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до 200°
С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000;
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 °C,
както и апаратите, непосредствено
свързани с тях и образуващи едно
съоръжение – топлообменници на
разделителни колони, кондензатори –
изпарители, изпарителни съдове,
абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби;

1015

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни,
жилищни
и
обществени сгради;
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и
гореща вода с температура от 110 °C до
450 °C включително и на които
произведението от максимално
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100;

1016

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Разпределителни
газопроводи
на
разпределителните
дружества
за
природен газ и съоръженията към тях;
Съоръжения,
газопроводи,
газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни,
жилищни
и
обществени сгради;
Газови уреди;

1017

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.5
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.1.1

т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3
т. 2.6.2

т. 2.6.3

т. 2.6.4

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Ацетиленови уредби – ацетиленови
генераторни
станции,
ацетиленови
генератори,
ацетиленови
бутилкови
инсталации
и
стационарни
ацетиленопроводи;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни
кранове
извън
посочените в т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2 с
товароподемност до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови
пътища, които не са монтирани на
товароподемни кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;

1018

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов т. 2.6.6
Добрич
т. 2.6.7
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.8

913

т. 2.6.9
"АЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ 2017"
ЕООД
т. 2.1.1
гр. Сандански, ул.
"Свобода" № 27, ет. 7, ап.
28 и ЕИК: 204611471
т. 2.1.2
т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;
Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради;

167

27.07.2005 г.

806

13.03.2020 г.

Окачени кошове за повдигане на хора.
Парни котли, работещи при
свръхналягане до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;
Съдове за хладилни уредби;

1019

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
913№ Наименование,
"АЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
2017"
Рег.
седалище
и
ЕООД
адрес на управление и ЕИК
гр. Сандански, ул.
"Свобода" № 27, ет. 7, ап.
28 и ЕИК: 204611471

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.2.1.6

т. 2.3

806
13.03.2020
г.
Номер
Дата
на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни,
жилищни
и
обществени сгради;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и
гореща вода с температура от 110° С до
450° С включително и на които
произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100;

1020

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях;
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Газови уреди;
Бордови кранове, независимо от
товароподемността им;

1021

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25, т. 2.6.1.2
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132
т. 2.6.1.3

т. 2.6.2

т. 2.6.3

т. 2.6.4
т. 2.6.6
т. 2.6.7

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Товароподемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им;
Товароподемни кранове извън
посочените в т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2 с
товароподемност до 10 t включително;
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит;
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови
пътища, които не са монтирани на
товароподемни кранове;
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове;
Товарозахващащи приспособления;
Подвижни работни площадки;

1022

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.6.8
ЕИК 124500132

т. 2.6.9
т. 2.8.1
т. 2.8.2
912

„ТЕХНОЕКСПЕРТ - РР“ ЕООД
гр. Разград, ул. „Бели Лом“
№ 56, вх. В, ет. 7, ап. 64 и
ЕИК 204408766
т. 2.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради;
Окачени кошове за повдигане на хора;
Висящи товарни въжени линии;
Ски-влекове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и
гореща вода с температура до 110 ° С до
450 ° С включително и на които
произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100.

1023

167

27.07.2005 г.

807

26.06.2020 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658
929

ЕТ Иванов
99-ПетърЕООД
Иванов
„ГАЗ ИНСПЕКТ“
Добрич
гр. Перник, ул. „Отец
бул.
25-ти№септември
Паисий“
1, вх. Б, ет.№3,25,
ап.
вх. Г,26
ет.и1,
ап.
3
ЕИК 205992192
ЕИК 124500132

т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

т. 2.4.2.1

т. 2.4.3
907

"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВТ"
ЕООД
гр.
Велико Търново, бул.
"България" № 25
ЕИК:
т. 2.6.8
203595929

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

167
808

27.07.2005 г.
07.07.2020

809

28.08.2020 г.

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях;
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Газови уреди.
Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
1024
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Всички строителни подемници за

907
658

"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВТ"
ЕТ
Иванов 99-Петър Иванов
ЕООД
гр.
Добрич
Велико Търново, бул.
бул.
25-ти септември
№ЕИК:
25,
"България"
№ 25
т. 2.6.8
вх. Г, ет. 1,
ап.
3
203595929
ЕИК 124500132

930

"ЕЛИТ СЕРВИЗ" ООД
обл. Силистра, общ.
т. 2.1.1
Силистра, с. Калипетрово,
Шуменско шосе
ЕИК: 828010289
т. 2.1.2

повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.

Парни котли, работещи при
свръхналягане до 0,05 MРa включително;
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 °С
включително;

т. 2.2.1.1

Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до 200°
С, на които произведението от обема в
литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000;

т. 2.2.1.3

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване;
1025

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

809
167

28.08.2020 г.
27.07.2005 г.

810

28.08.2020 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

т. 2.2.1.6

Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

т. 2.2.2

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.4.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

1026

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
т. 2.4.2.1
ЕИК 124500132

т. 2.4.3
931

"ГАЗТЕК КОНСУЛТ" ЕООД
гр. София, ж.к. Разсадник т. 2.1.2
коньовица № 65, вх. В, ет. 6,
ап. 26
т. 2.2.1.5
ЕИК: 206067883

т. 2.2.1.6

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

167

27.07.2005 г.

811

07.01.2021 г.

Газови уреди
Водегрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 оС
включително;
Съдове за хладилни уредби;
Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на съоръжения, газопроводи, газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

1027

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

811
07.01.2021 г.
"ГАЗТЕК КОНСУЛТ" ЕООД
гр. София, ж.к. Разсадник
РЕГИСТЪР
коньовица
№ 65, вх.
В, ет. 6,
НА ЛИЦАТА
И СТРУКТУРНО
ОБОСОБЕНИТЕ
ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ап. 26
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
ЕИК: 206067883
6.1.2023
931

Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.2.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.3

т. 2.4.1.1

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под налягане газове;
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и
гореща вода с температура до 110 ° С до
450 ° С включително и на които
произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;

1028

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
т. 2.4.1.2
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

т. 2.4.2.1

932

"ЛИФТ КОМ КОНТРОЛ"
ЕООД
гр. Русе, ул. ''Плиска" № 91,
вх. 8, ет. 2
ЕИК: 206124940

735

"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР"
ЕООД
обл. София, общ. Столична,
с. Кривина, ул. ''Искър" №
21 и
ЕИК: 175231591

т. 2.4.3
т. 2.7

т. 2.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях;
Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради;
Газови уреди
Асансьори в жилищни и промишлени
сгради.

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°С
включително.

1029

167

27.07.2005 г.

812

29.01.2021 г.

813

11.02.2021 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

735

658

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
"ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР"
Приложение
повишена опасност
ЕООД
№
1
обл. София, общ. Столична,
ЕТс.Иванов
99-Петър
Иванов
Кривина,
ул. ''Искър"
№
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,
Добрич
21 и
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
бул. 25-ти
ЕИК:септември
175231591№ 25,
и температура на стените на съда до
вх. Г, ет. 1, ап. 3
200°C, на които произведението от обема
ЕИК 124500132
в литри и максималното допустимо

налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с втечнен
въглеводороден газ газов уреди или
котли в административни, жилищни и
обществени сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под наляга газове.

1030

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
813

11.02.2021 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи, газови съоръжения,

газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Газови уреди.

т. 2.4.3

1031

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
080

933

ЕТ Иванов
Иванов
Отдел99-Петър
"Вътрешно
Добрич
ведомствен технически
бул.
25-ти септември
№ 25,
надзор"
в Топлофикация
вх. Г, ет. 1,София
ап. 3 АД
ЕИК 124500132
гр. София
ул. Ястребец № 23 Б
ЕИК 831609046
''МАКС КОНТРОЛ 2020"
ЕООД
гр. Монтана, ул. ''Хаджи
Димитър'' № 34, ет. 1 и
ЕИК 206137837

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.1
Парни
котли,
работещи
при

167
814

27.07.2005 г.
16.02.2021

815

15.03.2021 г.

свръхналягане до 0,05 МРа включително.
т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 О С
включително.

т. 2.1.1

Парни
котли,
работещи
при
свръхналягане до 0,05 МРа включително.

т. 2.1.2

Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130 О С
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до
200°C, на които произведението от обема
в литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

1032

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

ЕИК 206137837
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни

газове, предназначени за захранване с газ
на газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с втечнен
въглеводороден газ газов уреди или
котли в административни, жилищни и
обществени сгради.
т. 2.2.2

т. 2.3

Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под наляга газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и
гореща вода с температура от 110°C до
450°C включително и на които
произведението
от
максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100.

1033

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

934

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

"ТРАНС-ИНЖЕНЕРИНГГЕОРГИЕВ" ЕООД
гр. Русе, ул. "Хан Аспарух"
№ 45, вх. 1, ет. 1, ап. 1 и
ЕИК: 205892135

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи,
газови
съоръжения,

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

816

20.07.2021 г.

газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни,
жилищни
и
обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Газови уреди
Парни
котли,
работещи
при
свръхналягане до 0,05 МРа включително.

т. 2.4.3
т. 2.1.1

1034

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

934

658

"ТРАНС-ИНЖЕНЕРИНГГЕОРГИЕВ" ЕООД
гр. Русе, ул. "Хан Аспарух"
45, вх.99-Петър
1, ет. 1, ап.
1и
ЕТ№
Иванов
Иванов
ЕИК:
205892135
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.1.2
Водогрейни котли, работещи при
О

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

т. 2.2.1.4

т. 2.2.1.5

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
816
20.07.2021 г.

температура на нагрятата вода до 130 С
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до
200°C, на които произведението от обема
в литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.
Колони за разделяне на газове при
температура, по-ниска от минус 130 оС,
както и апаратите, непосредствено
свързани с тях и образуващи едно
съоръжение – топлообменници на
разделителни колони, кондензатори –
изпарители, изпарителни съдове,
абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби

1035

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.6
Съдове за втечнени въглеводородни

т. 2.2.2

т. 2.3

газове, предназначени за захранване с газ
на газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с втечнен
въглеводороден газ газов уреди или
котли в административни, жилищни и
обществени сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под наляга газове.
Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и
гореща вода с температура от 110°C до
450°C включително и на които
произведението
от
максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100.

1036

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.1.1
Газопроводи,
газови
съоръжения,

газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни,
жилищни
и
обществени сгради.
т. 2.4.1.2

Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях.

т. 2.4.2.1

Съоръжения, газопроводи, газови
инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Газови уреди
Бордови
кранове,
независимо
от
товароподемността им.

т. 2.4.3
т. 2.6.1.1

1037

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.3

задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове извън
посочените в т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2 с
товароподемност до 10 t включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Товароподемни електрически колички,
движещи се по надземни релсови
пътища, които не са монтирани на
товароподемни кранове.

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.6.8

Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.

1038

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

935

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г,"СОФИЯ
ет. 1, ап.ТЕСТ"
3
ЕООД
ЕИК
124500132
гр. София,
ул. "Върба" № 12,

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
Окачени кошове за повдигане на хора.
т. 2.6.9
т. 2.7
Асансьори в жилищни и промишлени
т. 2.4.1.1

ет. 4, ап. 17 и ЕИК:
206014350

777

"ТЮВ - КОНТРОЛ" ЕООД
гр. Перник, ул. "Радомир"
№ 3 и ЕИК: 200057868

т. 2.4.3
т. 2.6.8

сгради.
Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Газови уреди
Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.

1039

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

817

03.09.2021 г.

818

13.09.2021 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
936

ЕТЗвено
Иванов
99-Петър надзор
Иванов
технически
Добрич
към "СПАРКИ РУСЕ 2020"
бул. 25-ти септември
№ 25,
ЕАД
вх. Г,гр.
ет.Русе,
1, ап.ул.
3 "Розова
ЕИК долина"
124500132
№ 1 и ЕИК:
206483173

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.1
Метални съдове за флуиди от група 2,

т. 2.6.1.1
т. 2.6.1.2

т. 2.6.1.3

927

„ПАСТОРАЛ 2012“ ЕООД
обл. Варна, общ. Аксаково,
с. Орешак № 22 и ЕИК:
202339332

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167
819

27.07.2005 г.
18.10.2021

820

10.05.2022 г.

работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до
200°C, на които произведението от обема
в литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
Бордови
кранове,
независимо
от
товароподемността им.
Товароподемни кранове с ръчно
задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове извън
посочените в т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2 с
товароподемност до 10 t включително

т. 2.6.4

Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.

т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.6.1.1

Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Бордови
кранове,
независимо
товароподемността им.

1040

от

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

927
658

„ПАСТОРАЛ 2012“ ЕООД
обл. Варна, общ. Аксаково,
с. Орешак
№ 22 иИванов
ЕИК:
ЕТ Иванов
99-Петър
202339332
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.6.1.2
Товароподемни кранове с ръчно

т. 2.6.1.3

т. 2.6.2
т. 2.6.4

т. 2.6.6
т. 2.6.7
т. 2.6.8

т. 2.6.9

задвижване на механизма за
придвижване, независимо от
товароподемността им.
Товароподемни кранове извън
посочените в т. 2.6.1.1 и т. 2.6.1.2 с
товароподемност до 10 t включително
Багери, предназначени за работа с кука,
грайфер или електромагнит.
Електрически телфери, които не са
монтирани на товароподемни кранове.
Товарозахващащи приспособления.
Подвижни работни площадки.
Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари,
независимо от вида на строежа, в който
са монтирани, както и други подемници
за повдигане на хора или на хора и
товари, монтирани в жилищни сгради.
Окачени кошове за повдигане на хора.

1041

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията
820

10.05.2022 г.

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658
937

ЕТ„ТЕХНОКОНТРОЛГАЗ
Иванов 99-Петър Иванов
АИК“
Добрич
ООД
бул.
25-ти
септември
№ 25,
обл.
София,
общ. Елин
вх.Пелин,
Г, ет. 1,
ап.
3
с. Елин Пелин, ул.
ЕИК
124500132
"Цар
Симеон" № 19 и ЕИК:
206977364

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.1.1

т. 2.1.2

т. 2.2.1.1

т. 2.2.1.3

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167
821

Парни котли, работещи при
свръхналягане до 0,05 МРа включително.
Водогрейни котли, работещи при
температура на нагрятата вода до 130°C
включително.
Метални съдове за флуиди от група 2,
работещи при свръхналягане до 1,6 МРа
и температура на стените на съда до
200°C, на които произведението от обема
в литри и максималното допустимо
налягане в мегапаскали не превишава
числото 4000.
Съдове, предназначени за съхраняване на
флуиди от група 2, които се намират под
налягане периодично при тяхното
изпразване.

1042

27.07.2005 г.
16.12.2022

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

"Цар Симеон" № 19 и ЕИК:
206977364
РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.2.1.4
Колони за разделяне на газове при

т. 2.2.1.5
т. 2.2.1.6

т. 2.2.2

температура, по-ниска от минус 130 оС,
както и апаратите, непосредствено
свързани с тях и образуващи едно
съоръжение – топлообменници на
разделителни колони, кондензатори –
изпарители, изпарителни съдове,
абсорбери, филтри и други;
Съдове за хладилни уредби
Съдове за втечнени въглеводородни
газове, предназначени за захранване с газ
на газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации и други газови
съоръжения, захранващи с втечнен
въглеводороден газ газов уреди или
котли в административни, жилищни и
обществени сгради.
Стационарно монтирани бутилки за
съхранение на втечнени, сгъстени или
разтворени под наляга газове.

1043

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Приложение
№1
т. 2.3

Видове и типове на съоръженията с
повишена опасност
167

Стационарни метални тръбопроводи за
транспортиране на водна пара с налягане
от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и
гореща вода с температура от 110°C до
450°C включително и на които
произведението от максималното
допустимо налягане в мегапаскали и
номиналния диаметър в милиметри е поголямо от числото 100.
т. 2.4.1.1

т. 2.4.1.2

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

Газопроводи, газови съоръжения,
газорегулаторни пунктове, газопроводи
на бутилкови инсталации, газопроводи
на сградни газови инсталации и други
газови съоръжения, захранващи с
природен газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Разпределителни газопроводи на
разпределителните дружества за
природен газ и съоръженията към тях.

1044

27.07.2005 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
6.1.2023
Рег. № Наименование, седалище и
адрес на управление и ЕИК

658

ЕТ Иванов 99-Петър Иванов
Добрич
бул. 25-ти септември № 25,
вх. Г, ет. 1, ап. 3
ЕИК 124500132

Видове и типове съоръжения с повишена опасност,
включени в обхвата на получената лицензия

Точка от
Видове и типове на съоръженията с
Приложение
повишена опасност
№1
т. 2.4.2.1
Съоръжения, газопроводи, газови

т. 2.4.3
т. 2.5

938

„ТН ЛИФТКОНТРОЛА“
ЕООД
общ. Столична, с. Лозен, ул.
"Иван Пешев" № 40 и ЕИК:
207036809

т. 2.7

инсталации, газорегулаторни пунктове,
бутилкови инсталации, сградни газови
инсталации и други газови съоръжения,
захранващи с втечнен въглеводороден
газ газови уреди или котли в
административни, жилищни и
обществени сгради.
Газови уреди
Ацетиленови уредби - ацетиленови
генераторни станции, ацетиленови
генератори, ацетиленови бутилкови
инсталации и стационарни
ацетиленопроводи.
Асансьори в жилищни сгради

1045

Номер Дата на издаване
на
лиценз
ията

167

27.07.2005 г.

822

22.12.2022 г.

№ и дата на заповедта за
отнемане или ограничаване на
обхвата на лицензията

