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марки, географски означения и промишлени ди
зайни, изобретения и полезни модели.

М илена Георгиева Фетваджиева, специалност: 
архитектура, пълна проектантска правоспособност.

Проф. дфн М илко Димитров Петров, специ
алност: професор по журналистика, доктор на 
филологическите науки.

М ирослава Ц анкова Стойчева, специалност: 
чешка филология, квалификация: преводач -  нем
ски език.

М омчил Йорданов Златарев, специалност: 
физическо възпитание, управление и право на 
интелектуална собственост.

Нели Стефанова Йорданова, специалност: ав
томобилен транспорт, трактори и кари, патентно 
дело, право.

Нина М ихайлова Заркова, специалност: стро
ителство и архитектура -  средно образование.

Петя Васкова Христова, специалност: между
народни икономически отношения, маркетинг; 
квалификация: английски език и литература.

Петя Стойнева Гергова, специалност: журна
листика.

Д-р П ламена Петрова Попова, специалност: 
право, авторски права върху архитектурни произ
ведения, достъп до класифиц. информация.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, специалност: 
КЩ , инженерно-техническа, РАВ, АВбоеприпаси, 
инженер-химик, техника и технология на взривните 
работи, достъп до класифицирана информация.

Радмила Невенова П еловска, специалност: 
преводачи на научно-техническа литература -  ан
глийски език, италиански език.

Райа Д имитрова Костова, специалност: теле
комуникации, оценител на недвижими имоти.

Ридван И см аилов Мехмедов, специалност: 
турска филология -  специалист по турски език 
и литература.

Румяна Кирилова М иленкова, специалност: 
философия, ИОУ на изобретения и патентно-ли- 
цензионни дейности.

Росита Радкова Ж елева, специалност: филмова 
и телевизионна режисура.

Румен Д имитров Митов, специалност: бъл
гарска филология, право на интелектуалната 
собственост, патентно дело.

Севдалина И ванова Дрехемова, специалност: 
икономика на интелектуалната собственост, съ- 
дебно-маркова експертиза.

Симеон Стоянов Кръстев, специалност: кул
турно-просветна работа -  организатор методист.

Светла Светозарова Мутафова, специалност: 
немска филология.

Светлана Иванова Игова-М анолева, специал
ност: география на туризма, преводач на френски.

Снежана Кирилова Драганова, специалност: 
педагогика -  детски учител.

Стефка Кръстева Илчева, специалност: немска 
филология.

Стефан Иванов Иванов, специалност: упра
вление на териториалните системи.

Стоян Христов Нейчев, специалност: финанси, 
икономика и управление на човеш ките ресурси, 
икономика и организация на труда -  проекти.

Тони Йонков Веков, специалност: биотехноло- 
гични процеси със специализация Биоорганичен

синтез; социална медицина и организация на 
здравеопазването  и ф арм ацията; общ ествено 
здраве и здравен мениджмънт.

Цветан Петров Асенов, специалност: машинна 
обработка.

Цветелина Николова Георгиева, специалност: 
българска филология, образователна и научна 
степен доктор.

Ю лия В асилева С теф анова, специалност: 
политически науки, геология и проучв. на пол. 
изкоп., вътрешен одитор в публичния сектор, 
икономика и мениджмънт, член на Асоциацията 
за противодействие на икономическите измами.

Ю лия Свиленова Фъртункова-М атеина, спе
циалност: автоматизирано оборудване на маш и
ностроенето, патентно дело.

Ю лиян Георгиев Слабаков, специалност: му- 
зикална педагогика, композиция.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за 
съдебната власт за съдебния район на Софийския 
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Августина Василева Тренева, испански език, 
немски език, достъп до класифицирана инфор
мация.

Атанас Николов Челебиев, немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа, турски език.
Ваня Чавдарова Каш лакева, унгарски език, 

италиански език, достъп до класифицирана ин
формация.

Виктория Ангелова Лулчева, гръцки език.
Владимир Георгиев Панов, арабски език.
Върбан Йорданов Лилов, френски език.
Десислава Янушова Ж елязкова, полски език.
Евгения Иванова Мандраджиева, арабски език.
Емма Ленивна Берсуцка, руски език.
Ж еня Радославова Ш амис, иврит.
И вайло Йорданов Йорданов, английски език.
Ирина Ю риевна Верещак, руски език, укра

ински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова, немски 

език.
Лилия Людмилова Тасева, немски език.
М агдалена Н иколаева Кедева, немски език.
М агдалена Стефанова Йорданова, чеш ки език.
М ариана Стефанова Хил, немски език.
М ая Росенова Иванова, арабски език.
Н аазъм  Бекир Махмуд, турски език.
Нели Върбанова Казакова, италиански език.
П ламена Павлинова Иванова, чеш ки език.
Пролет Калинова Хартунг, немски език.
Светла С ветозарова М утафова, английски 

език, немски език, достъп до класифицирана 
информация.

Симеон Тодоров Брунков, английски език.
Султан Масуд Хабиби, персийски език.
Светослав Маринов Иванов, албански език, 

достъп до класифицирана информация.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова, ан

глийски език.
Янка Д имитрова Дочева-Събева, английски 

език.
2660


